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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 68/2015),  Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број IV-404-192/2019 од  15.05.2019. године и Решења о образовању Комисије за  
јавну набавку број: IV-404-192/2019 од  15.05.2019. године, припремљена је Конкурсна 
документација за јавну набавку број ЈН K 14/19: 
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I  ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Град Суботица,   
Градска управа,  
Суботица, 
Трг слободе 1,   
ПИБ: 100444843,   
Матични број: 08070695,   
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор 
ЈБКЈС 09693 Градска управа Суботица 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 

ВРСТА ПОСТУПКА 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови –  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У 
УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО 
РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ 
СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА) 
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

45454000 – Радови на реконструкцији 

 

КОНТАКТ  

е-маил: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

1) Услов: 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона). 

 

Доказ: 

Правна лица: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетници 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Физичка лица / 

 

2) Услов: 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже 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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН). 

Доказ: 

Правна лица  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; и 
 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; и 

 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  
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Предузетници 

и физичка 

лица  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Услов:  

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

 

Доказ: 

Правна лица 

 3.1) Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  

 3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетници  

1)  3.3) Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2)  3.4.) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Физичка лица 

 3.5) Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

 3.6) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 
 

 Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални 
центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно 
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 
прихода и 

 Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална 
(општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за 
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне 
пореске управе приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 4) Услов: 

Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 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 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ:  

Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (Образац бр: 5) 
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа дефинисана у наредној 
табели, и то: 

 

1. Финансијски капацитет 

 

1.1. Услови :   

Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у  обрачунској години 
(2017.) остварио пословни приход у износу од минимум 120.000.000,00 динара. 

1.1) Докази:  

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (за 2017. 
годину) или  Биланс успеха за 2017. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о 
регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину од Агенције за 
привредне регистре (АОП 1001), или исказ о понуђачевим укупним приходима  

 

1.2. Услови :   

Да понуђач (сваки члан групе понуђача) у периоду од шест месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 

 

1.2) Докази: 

Потврда Народне банке Србије којом се доказује да понуђач (сваки члан групе понуђача) у 
периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки, није био неликвидан. 

 

2. Пословни капацитет: 
 

2.1. Услови:   

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је : 

1. Увео систем менаџмента квалитетом ISO 9001; 
2. Увео систем менаџмента квалитетом ISO 14001; 
3. Увео систем менаџмента квалитетом OHSAS 18001;  
4. Увео систем менаџмента квалитетом ISO 20000;  
5. Увео систем менаџмента квалитетом ISO 50001;  

6.   Увео систем менаџмента квалитетом ISO 27001;  
2.1. Докази:  

1) Фотокопија важећег сертификата ISO 9001; 
2) Фотокопија важећег сертификата ISO 14001; 
3) Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001; 
4) Фотокопија важећег сертификата ISO 20000; 
5) Фотокопија важећег сертификата ISO 50001; 

       6)  Фотокопија  важећег сертификата ISO 27001 

2.2. Услови:   

Располаже сервисом и магацином семафорске опреме; 

2.2) Докази: 

Изјава понуђача о располагању сервисом и магацином семафорске опреме и извод са 
лагер листе;  
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2.3. Услови:   

Да је понуђач у претходних  5 година од дана објаве позива за подношење понуда, извео радове 
на:  
2.3.1. постављању или реконструкцији семафора на минимум 3 (три) саобраћајнице кроз један 
или више уговора. 
2.3.2.  испоруци и имплеметацији видео надзора на минимум 3 (три) саобраћајницe кроз један 
или више уговора. 
2.3.3. на реконструкцији или изградњи/надограњи саобраћајница (коловоза)  на минимум 3 
(три) локације кроз један или више уговора. 

2.3. Докази: 

2.3.1) Потврде купаца/референтних наручилаца или  
2.3.2) Фотокопију уговора и коначне ситуације за одрађене радове на територији Републике 
Србије или  
2.3.3) било који документ из кога се недвосмислено може видети да су изведени предметни 
радови и да их је наручилац без примедби примио (записник о извршеним радовима и сл...).  
 
Напомена: Уколико понуђач не доставља потврде купаца/реферетних наручилаца потребно је 
да уз други горе наведен доказ достави изјаву под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је достављени доказ валидан.  

 
 

3. Технички капацитет: 
 

3.1. Услови:   

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа или лизинга) опремом за 

извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  
1. Ауто-корпа минимум 8m висине, минимум 1 ком; 
2. Камион носивости од минимум 3,5 тона, минимум 1 ком; 
3. Машина за подбушивање минимум 1 ком; 
4. Машина за сечење асфалта минимум 1 ком; 
5. Вибро-набијач, минимум 1 ком; 
6. Асфалтна база (капацитета минимум 80т/ч), минимум 1 ком; 
7. Финишер (радна ширина мин. 6m) минимум 1 ком; 
8. Асфалтни ваљак (мин 8 тона) минимум 1 ком; 
9. Камион кипер (мин.24 тона) минимум 2 ком; 
10. Багер (мин. 1,2 m3) минимум 1 ком; 
11. Утоваривач (мин. 2 m3) минимум 1 ком; 
12. Грејдер, минимум 1 ком; 
13. Самоходна машина за хоризонтално обележавање, минимум 1 ком; 
14. Машина за обележавање хоризонталне површине, минимум 1 ком; 
15. Машина за механичко демаркирање линија (стругање) минимум 1 ком; 
16. Путарско возило, минимум 1 ком; 
17. Прикључно возило, минимум 1 ком: 

18. Путничко возило, минимум 1 ком. 
3.1. Докази:  

1.1) фотокопија пописне листе или књиговодствене картице или књиге основних средстава за 
опрему која је у власништву понуђача закључно са 31.12.2018. године, 
1.2) уговор о закупу или лизингу, за опрему коју користи по основу закупа или лизинга 
1.3) фотокопија очитане саобраћајне дозволе за моторна возила издате на територији 
Републике Србије са фотокопијама полисе осигурања, важећих на дан подношења понуде. 
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3.2. Услов:   

Располаже сертификатом за уређаје за управљање светлосним саобраћајним сигналима у складу 
са стандардом EN 12675 или одговарајући; 

 

3.2) Доказ: 

Копија важећег сертификата за уређаје за управљање светлосним саобраћајним сигналима у 
складу са стандардом EN 12675 или одговарајући; 

3.3. Услов:   

3.3. Располаже сертификатом за опрему контроле саобраћаја- сигналне главе 200mm i 300mm, 
сигналне главе са оптичким јединицама у складу са стандардом EN 12368 или одговарајући; 

 

3.3) Доказ: 

Копија важећег сертификата за опрему контроле саобраћаја- сигналне главе 200mm i 300mm, 
сигналне главе са оптичким јединицама у складу са стандардом EN 12368 или одговарајући 

3.4 Услови 

Атест за саобраћајне знакове у складу са стандардом SRPS ЕN 12899 или одговарајући; 

 

3.4) Доказ: 

Копија важећег атеста у складу са стандардом SRPS ЕN 12899 или одговарајући 

3.5. Услов 

Атест за белу боју за пут у складу са стандардом SRPS ЕN 1436 или одговарајући; 

 

3.5) Доказ: 

Копија важећег атеста у складу са стандардом SRPS ЕN 1436 или одговарајући 

 
 

4. Кадровски  капацитет: 

 

Услови :   

    Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама запослених или 

ангажованих лица другим Уговором у складу са Законом о раду, следећих 

квалификација: 

 
1. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом бр. 470 – Оговорни извођач 
радова саобраћајне сигнализације; 
2. Најмање 3 (три) дипломирана инжењера са лиценцом бр. 453 – Оговорни извођач 
радова телекомуникационих мрежа и система;  
3. Најмање 3 (три) дипломирана инжењера са лиценцом бр.450 – Оговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;  
4. Најмање 2 (два) дипломиранa инжењера са лиценцом бр. 410 – Одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње;  
5. Најмање 1 (једно) лице са важећим сертификатом за сервисирање и програмирање 
семафорских контролера који су компатибилни са системом постојећих типова уређаја који су 
предмет реконструкције;  
6. Најмање 1 (једно) лице професионалног нивоа за routing and switching сертификовано од 
стране произвођача опреме; 
7. Најмање 1 (једно) лице са важећим сертификатом ИТИЛ издатим од акредитоване 
институције (поседовање вештина неопходних за успешно планирање, имплементацију, 
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управљање и решавање проблема у пружању ИТ сервиса); 
8. Најмање 5 (пет) лица електро струке и  
9.          Најмање 10 (десет) лица НК/ВК струке.  

Докази:  

4.1) Доказ о пријави на осигурање за запослене  - фотокопија М образаца Фонда ПИО за лица 
која су у радном односу код Понуђача,  
4.2) Фотокопије уговора за ангажовање другим Уговором у складу са Законом о раду,  
4.3) За дипломиране инжењере доставити фотокопију одговарајућих важећих - лиценци 
Инжењерске коморе Србије, 
4.4)  Фотокопија потврде о важењу лиценце  Инжењерске коморе Србије, на дан подношења 
понуде, 
4.5) Фотокопија сертификата за она лица, код којих се захтевају важећи сертификати. 
 
Напомена:  Достављени докази морају бити у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, и 95/2018 аутентично 
тумачење). Потребно је да понуђачи поступају и у складу са одредбама Закона о раду у погледу 
уговора или других доказа којима доказују кадровски капацитет. 

 
Понуђач је у обавези да, пре подношења понуде, обиђе терен, сагледа услове рада и 

процени неопходну количину опреме, коју је потребно инсталирати за неометано   
функционисање система, као и компатибилност са системом постојећих типова уређаја који су 
предмет реконструкције, у присуству представника Града Суботице. Понуђач је у обавези да се 
најави минимум 2 дана пре планираног обиласка. Обилазак се може вршити најкасније 5 дана 
пре отварања понуда. Сви трошкови пута, смештаја, исхране и други трошкови падају на терет 
понуђача. 

Контакт особа и е-маил адреса за најаву обиласка локације: 
Божидарка Голубовић: bozidarka.golubovic@subotica.rs 
Милан Марјанов: milan.marjanov@urbanizamsu.rs 

  
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4) ЗЈН и доказе о 
испуњавању додатних услова у погледу финансијског капацитета из тачке 1. и 2. Kонкурсне 
документације. Остале  додатне услове група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси 
група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује и оверава печатом обрасце, 
осим за које је у конкурсној документацији одређено да мора сваки члан групе понуђача да 
попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у потребном броју). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4). У случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођачем, сам мора да испуњава и све додатне услове. 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од 5 дана од дана пријема 
захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ 
за услов из члана 75. став 1. тачка 1), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, под условом да понуђач наведе адресу интернет странице на којој 
је тражени документ јавно доступан. 

 Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4), обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
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регистре, под условом да Понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 
јавно доступан. 

 Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни Понуђач, сви чланови групе из заједничке 
понуде и подизвођачи. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 

  Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама, ако се у држави у којој понуђач 
има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописани начин. 
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III  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума "Најнижа понуђена 
цена". 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  
 
 У случају да пристигну две или више прихватљивих  понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који понуди дужи рок 
важења понуде.  
 Уколико ни након примене горе наведеног "резервног елемента критеријума" 
није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 
важења понуде. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно у присуству 
понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о 
извлачења путем жреба. 
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IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
   

1) Образац број 1       –   Образац понуде 
2) Образац број 2       –   Образац структуре цене са упутством за попуњавање 
3) Образац број 3       –   Образац трошкова припреме понуде  
4) Образац број 4       –   Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац број 5       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Образац број 6       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача 
7) Образац број 7       –   Пословни капацитет – референтна листа  
8) Образац број 8       –   Потврда о референцама  
9) Образац број 9       –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету 
10) Образац број 10   –   Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету 
11) Образац број 11 –  Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци 

доставити Наручиоцу уговорене полисе осигурања 
12) Образац број 12    –   Изјава о обиласку локације – списак издатих потврда  
13) Образац број 13    –   Потврда о обиласку локације 
14) Образац број 14   –   Изјава за понуђаче који имају седиште у држави у којој се не 
издају докази из члана 77. ЗЈН. 

 
 

Модел уговора 
Предмер   радова 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1  
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА РАДОВЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА 

ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА 

УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА) 

Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку радове 

                               (понуђач уписује свој деловодни број и датум) 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
 

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: 

 

  
Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА 

ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА 

УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА) 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
______________________ РСД 

 

 
Износ ПДВ-а 

                                
_____________________ РСД 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 
______________________ РСД 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 - 50% авансно од укупно уговорене цене без обрачунатог 
пореза на додату вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана 
пријема: 

а) исправног авансног предрачуна,  
б) бланцо сопствене менице за повраћај авансног плаћања, 
в) бланцо сопствене менице за добро извршење посла  
д)  полиса осигурања; 

- до 40 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим 
месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од 
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 
ситуација од стране Наручиоца;  

-  остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно 
уговорене цене без ПДВ-а, по окончаној ситуацији сачињеној на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
дана од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, 
доставе потписаног Записника о примопредаји радова и коначног 
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року 

Рок важења понуде 
 

________  дана од дана отварања понуде, (не може бити краћи од 30 
дана) 

Рок извођења радова  
 

- 150 календарских  дана, од дана увођења Извођача у посао, 
- Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског 
дневника, потписивањем прве стране 

 
Гарантни период 
 

 
_________ године 

(Рачуна се од записничке примопредаје уговорених  радова, и не 
може бити краћи од 2 године)  

Место извођења радова Суботица, центар града, на катастарској парцели број 11818, 6111, 
6112/1, 11813, 11811, 11833, 11839, 11840/1, 11842, 11843, 
11844/1,12004, 6097/2, 6097/3, КО Доњи Град 
 

 
 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
наведени подаци у обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту 
потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу 
понуђача, као и да потписује и оверава сву документацију у име и за рачун групе понуђача.  
 
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  
обрасца копирати у довољном броју примерка, 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

Врста радова и добра 
Набавка радова  
 

Врста трошка 
Учешће у укупној 
цени           (у 

динарима без ПДВ) 

Учешће у укупној 
цени       (%) 

Цена материјала са транспортом   

Цена  радова   

Увозне дажбине   

Евентуални други трошкови   

СВЕГА УКУПНО  БЕЗ ПДВ  100% 

ИЗНОС ПДВ  

СВЕГА УКУПНО СА ПДВ  
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

            М.П.  

 
          
 

У П У Т С Т В О  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 
документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 
 
2. Образац Структура цене садржи:    Врсту трошкова исказане у динарима и 
процентуално. 
 
3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 
 
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 
 
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству 
сличних карактеристика. 
 
7. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава, 
оверава и доставља као обавезни документ уз своју понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
___________________________________________________________________________ 
[навести назив и седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у поступку ЈН К 14/19, 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 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Понуђач 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

    

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У 

УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО 
РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА), бр. ЈН К 14/19, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац 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 2 године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

 
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе 
понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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(ОБРАЗАЦ 5)  
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ 
БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА 

ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  бр. ЈН К 14/19, поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан 
групе понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6   
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ 
БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА 

ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА), бр. ЈН К 14/19, поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.   
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

 М.П.  

 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7   
 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 
Да је понуђач у периоду претходних 5 година  од дана објављивања позива за подношење 

понуда извео радове према условима из конкурсне документације 

 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

реализације  

уговора 
Назив предмета набавке 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
 
 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН,  наручилац/инвеститор: 
_____________________________________________________из_________________________ 
улица ______________________________ број  ___ , ПИБ____________ Матични бр.__________ 
 издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Којом  потврђујемо да је понуђач _____________________________________________________ 
из______________________________ улица_______________________ број_______, 
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,   
као  
А) самостални извођач или  
Б) учесник у заједничкој понуди   
У периоду од 5 година пре објављивања позива за подношење понуде до  дана објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео радове: 
__________________________________________________________________________ на 
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 
вредности од ________________________  динара без ПДВ-а, у свему у складу са закљученим 
уговором.  
 
Датум почетка радова:   ________________________ 
Датум завршетка радова: _______________________ 
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача 
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 
Наручиоца: Град Суботица,  Градска управа,  Трг слободе 1, 24000 Суботица, ради набавке 
радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД 
РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ 
ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА), бр. ЈН К 
14/19. 

     
    Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 
Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 
за сваки уговор посебно. 
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене 
податке из ове потврде. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  
 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ -  

ИЗЈАВА О ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
  
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 
следећом опремом: 

 

 
 

Кључна опрема (машине, апарати и друго)  којом располаже понуђач за 

извођење предметних радова 

Ред. 
Број 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
                    Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са 
следећим кадровским капацитетом: 
 

Ред 

бр. 
Име и презиме 

Стручна 

спрема 
Радно место 

Број лиценце 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
         Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  11 
 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ УКОЛИКО ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ДОСТАВИТИ НАРУЧИОЦУ УГОВОРЕНЕ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Град/Општина:  Место: Улица и број: 
Седиште: 

  
 
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу као Понуђач дајем 
следећу 
 

И З Ј А В У 

 

да ћу уколико ми се додели уговор у овом поступку јавне набавке радова 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД 
РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ 
ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА), бр. ЈН К 

14/19, и исти закључим са Наручиоцем, у року од  5 (пет) дана од дана закључења истог 
доставити Наручиоцу уговорене полисе осигурања или оверене копије, са важношћу за 
цео период важења Уговора, и то: 
-  за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; 
- за штету од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, у складу са 
важећим прописима; 
- од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној 
страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са важећим 
прописима. 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
Напомена:  
Ову Изјаву прилаже и потписује Понуђач или представник групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  12 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 

И З Ј А В A 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 

Понуђач (овлашћени представник групе понуђача) ____________________________________, 
са седиштем у ____________________________, под пуном материјалом и кривичном 
одговорношћу изјављује да су сви понуђачи (чланови групе понуђача, подизвођачи) обишли 
локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно прегледали 
локацију, извршили увид у пројектно техничку докуметнацију, добили све неопходне 
информације потребне за припрему понуде, као и да су упознати са свим условима и да они, 
сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   
 

СПИСАК ИЗДАТИХ ПОТВРДА 

 

Редни 
број 

Назив понуђача/члана групе 
понуђача/подизвођача 

Датум издавања 
потврде 

Овера од стране 
наручиоца (ДА/НЕ) 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

 
... 

   

 
 

Датум: М.П. Потпис 
   

 
 

Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан 
групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња коловоза у 

Суботици са изградњом  система видеонадзора – 1. фаза, ЈН К 14/19 

29/111 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ:  13 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 
 

 

П О Т В Р Д А 

 
 
 

којом се потврђује да је Понуђач ____________________________________, дана 
___________ обишао локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне 
набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку 
докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.   

 
 
 
 

   

Датум: М.П. Потпис 
   

 
 

 
 
 
За Наручиоца: _______________________      М.П. 
 (п о т п и с) 
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(ОБРАЗАЦ 14)  
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН 
 
 

На основу члана 79. став 10. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
испуњава све услове из члана 75. став 1. и 76. (тражене конкурсном документацијом) 
ЗЈН: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

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

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

Додатни услови за које се не издају докази (уписати доказ за који се не издаје): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
Напомена:  
Ову Изјаву прилаже и потписује Понуђач или сваки члан из групе понуђача уколико исти имају 
седиште у држави у којој се не издају докази из члана 77. ЗЈН. 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ  

ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ РАДИЋ  

ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ  

СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  
редни број ЈН К  14/19 

 
 закључен између: 
 

1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за 
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер 
правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 
________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са 
друге стране 

 
_______________________________________              ____________________________________                 

_______________________________________               ___________________________________ 

_______________________________________     ____________________________________          

_______________________________________              ____________________________________               

_______________________________________            ____________________________________                         

_______________________________________               ___________________________________ 

_______________________________________     ____________________________________                
(остали понуђачи из групе понуђача:              (подизвођачи: 
 назив, седиште, ПИБ, матични број)                              назив, седиште, ПИБ, матични број) 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позива за подношење понуда 
спровео отворени поступак јавне набавке радова – Реконструкција и доградња коловоза у улици 
Максима Горког од раскрснице са Улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца 
у Суботици са изградњом система видеонадзора  - (I фаза)  бр. ЈН К 14/19; 
 -          да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, 
извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао 
понуду коју је поднео Извођач радова под бројем ______________ дана __________ , која 
понуда је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-___/2019-** дана **.**.2019. године и која 
у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне 
документације, као и техничким спецификацијама; 

-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
Одлуку о додели уговора за предметне радове број: ******* од ******. 2019. године, којом је 
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уговор  у предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио  Понуду бр. 
_________од _________, а која чини саставни део овог Уговора.  

 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора је извођење радова – Реконструкција и доградња коловоза у 
улици Максима Горког од раскрснице са Улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије 
Гупца у Суботици са изградњом система видеонадзора  - (I фаза),  у свему према пројектно 
техничкој документацији, конкурсној документацији, важећим прописима, техничким 
нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који чине предмет овог 
Уговора, и прихваћеној Понуди Извођача број: __________од _______2019. године.   

 

Члан 2. 
Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:  

__________________________ динара без ПДВ 

_________________________    динара ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара са ПДВ 

 Сагласно Понуди Извођача бр.  __________ од  __________ године.  

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
елемената по основу којих је одређена. 
 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
 Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, 
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 
осигурање и обезбеђење саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, 
припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за 
комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 
извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова, у складу са захтевима 
Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 
франко градилиште, односно предметни објекат, размештено и изведено према техничкој 
документацији.  

 

Члан 3. 
 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. овог Уговора платити Извођачу радова 
на следећи начин: 

- 50 % авансно од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату вредност, у 
року не дужем од 45  дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна,  
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и 
д)  полиса осигурања. 

 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова број ____________________________ 
код банке __________________________________________. 

-       до 40 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним ситуацијама 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 
ситуација од стране Наручиоца, 
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-           остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, 
по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема: 
 а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног 
надзора,  
 б) менице  за отклањање грешака у гарантном року и 
 в) записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од 
стране  Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
 Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене. 
 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео IV – 
Градска управа, глава 05: Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 
функција 451: Друмски саобраћај, Програм 7: Организација саобраћаја и путна 
инфраструктура, Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са 
изградњом видео надзора, економска класификације: 511231:  34.187.985,60 без ПДВ-а, 511241:    
8.614.705,00 без ПДВ-а, 511242:    1.614.800,00 без ПДВ-а,   511292:    2.936.400,00 без ПДВ-а,   
511451:    1.850.000,00 без ПДВ-а и  513111:  11.762.982,00 без ПДВ-а. 
 Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).  
 Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 

 

Члан 4.  
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8 
(осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:  

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног 
аванса од 50% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) 
дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране 
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3. инвестициони ранг; 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од 
уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако 
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. 
инвестициони ранг.   
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
 Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
овим Уговором. 
 Банкарске гаранције треба да гласе на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 
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Члан  5. 
 Извођач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора осигура и 
достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео 
период важења Уговора: 
 - за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; 
 - за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим 
законским прописима; 
 - од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној 
страни, односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим 
прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период 
важења Уговора.   

  

Члан  6. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 150 
календарских дана,   рачунајући од дана увођења Извођача  у посао.  
 Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника, 
потписивањем прве стране.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор 
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде 
уговорних страна, односно Комисије коју именује Наручилац.  
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

             
Члан 7. 

 Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 
 - у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач, 
              - у случају промене временских услова а који услови онемогућавају квалитетно 
извођење предметних радова у складу са техничким условима, (стандардима и нормативима). 
 Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач посноси Наручиоцу, у писаној 
форми уз сагласност стручног надзора, у року од два дана од дана сазнања за околност. 
 Уговорени рок се сматра продуженим када се о томе уговорне стране сагласе и потпишу 
Анекс овом Уговору. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 8. 
 Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови 
Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку 
у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  
 Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 
предвиђеном року, Наручилац ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 

Члан 9 

 Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року, 
односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у 
износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а 
највише 10 % од уговорене вредности радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем  од окончане ситуације. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац 
има право да тражи од Извођача.  
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Члан 10. 
 Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у 
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне 
казне, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до 
пуног износа претрпљене штете. 

 

Члан 11. 
  Наручилац се обавезује да: 

- изврши благовремено  плаћање сагласно одредбама овог  Уговора,  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао. 

 Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт 
телефона. 

 

Члан 12. 
 Наручилац Стручним надзором обезбеђује: 

- контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој 
документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања  технолошких и организационих 

решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 

 

Члан 13. 
 Извођач се обавезује да: 

- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и ограђивање 
свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење градилишта), 

-  сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде, 
-  све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом 
Уговору, 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац, на дан 
увођења у посао, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и 
опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац  
буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, 
прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу, 

-  обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 
-  на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу, 
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је 

настао као последица извођења предметних радова, 
-  сноси транспортне трошкове, 
-  да о свом трошку отклони све штете које проузрокује,  
-  пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о 

томе обавести Наручиоца, 
- сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања. 
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 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на 
раду приликом извођења радова предвиђених овим Уговором, а у складу са Законом и то за све 
време припреме и извођења радова.  
 Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом  Уговору, а 
која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о 
истима одмах обавестити Наручиоца.  

 

Члан 14. 
 За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном 
надзору сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте те врсте у складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и 
конкурсном документацијом.  
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.  

 

Члан 15. 
 Извођач о завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, 
најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, 
потписивањем Записника. 
 Коначни обрачун радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
 Примопредају радова и коначни обрачун врше стручни надзор и одговорни извођач 
радова.    
 О примопредаји радова сачињава се записник о примопредаји радова и коначан обрачун 
радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су 
радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији.  

 

Члан 16. 
 Гарантни рок за предмет уговора је ____ године (не може бити краћи од 2 године), и 
почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној примопредаји радова и предаји 
бланцо сосптвене менице за отклањање грешака у гарантном року Наручиоцу.   
 Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о  примопредаји предметних 
радова, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему. 
  

Члан 17. 
 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 
изведених радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање недостатака  у 
гарантном року, безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у износу од 
10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 
 Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 
претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
 Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   

 Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор 
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Члан 18. 
 Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року 
Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца, 
а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка. 
 Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и има право да те 
радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

 

Члан 19. 
 Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се коначним обрачуном 
на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде Извођача, које су фиксне и непроменљиве. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
или мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у 
грађевински дневник обавести стручни надзор и Наручиоца. 
 По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и Наручиоца, Извођач ће 
извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не прелази 10 % од укупно 
уговореног износа. 
 Извођење вишкова  радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова примениће се јединичне цене из 
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора. 
 Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се 
укупна цена из члана 2. овог Уговора, и након сачињавања окончане ситуације сачиниће се 
анекс овом Уговору.  
 

Члан 20. 
 Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања 
стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 
природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
догађајем. 
 Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.   
 Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали 
бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 
цена морала бити повећана за 10 %,  и више,  о чему је дужан без одлагања обавестити 
Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове. 

 

Члан 21. 
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 
под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 
предмета јавне набавке сходно члану 36. став 1. тачка 5) ЗЈН. 

У року од 3 дана од дана настанка радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач 
је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене 
позиције непредвиђених радова. 
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Члан  22. 
 Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла; 

- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене 
полисе осигурања; 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о 
разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право на средства обезбеђења  
за добро извршење посла; 

- ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком документацијом 
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају Наручилац има право 
на активирање средства обезбеђења за добро извршење посла; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
радова и квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 
стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи, у ком 
случају Наручилац има право на активирање средства обезбеђења за добро извршење посла и 

- у случају да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак 
предметних радова. 
 

Члан  23. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
Уговора.  
 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од даљег 
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно 
пројектно техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне 
стране потписују Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.  
 Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
Уговор. 

 

Члан 24. 
 За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о 
јавним набавкама и други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који 
важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора. 

 

Члан 25. 
 Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и 
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему 
сагласно одредбама Закона о јавним набавкама.  
 Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током целог рока важења Уговора. 

 

Члан 26. 
 Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
разлога, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих 
уговорених обавеза из овог Уговора и да их документује на прописани начин. 
 Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог Уговора. 

 

Члан 27. 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у 
противном уговарају стварну надлежност  Привредног суда у Суботици.  
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Члан 28. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе 
истог  представљају израз њихове слободне  воље. 
 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року 
од 5 дана од дана када му исти буде достављен на потписивање. 

 

Члан 29. 
 Овај Уговор сачињен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
7 (седам)  примерака а Извођач 2 (два) примерка.  

 
 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- Прилог бр. 1. Понуда Извођача; и 
- Прилог бр. 2. Предмер и предрачун радова  
- Прилог бр. 3. – Споразум о заједничком подношењу понуде/ у случају да понуду 

подноси Група понуђача 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
      Д и р е к т о р,                     
 

________________________                                                          ___________________________ 
 

                                          МП                                                   МП 

 Напомена: 
 Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН. 

  

 1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су 
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је 
пирложити превод на спрски језик оверен од стране судског тумача. 
 

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 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 и контакт телефон.  
 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 Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  
ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, 
Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10.,  или 11. Наручилац 
ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 
ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 
оштете листови. 
 Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  
 Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  
 Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да 
преузму на интернет странцама:  

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs 
 

 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Рок за подношење понуде је   17.06.2019. године до 11:00 часова. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до рока из става 1.  без обзира на начин достављања. 
 

 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 17.06.2019. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, 
канцеларији 211-2. 
 Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
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 Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 
понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача, да би 
могли активно учествовати у поступку отварања понуда. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 
 

  5. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

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

 7. 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 Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком:  
 ,,Измена понуде за јавну набавку радова –  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  
ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. или 

 „Допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  

ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. или 
 “Опозив понуде за јавну набавку радова –  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  

ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.или 
  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.. 
  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
 У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) 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 у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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 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. 
 

 10. 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,  

- 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 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. 
 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. 
 

 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

- 50% авансно од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату вредност, у 
року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна,  
б) бланцо сопствене менице за повраћај авансног плаћања, 
в) бланцо сопствене менице за добро извршење посла  
д)  полиса осигурања; 
- до 40 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 
ситуација од стране Наручиоца;  
 -  остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана 
пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји 
објекта и коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року 
 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова. 
 Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
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 Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).  
 Извођач испоставља ситуацију без исказаног ПДВ-а. 

 

 11.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана поптисивања 
примопредајног записника. 
 

 11.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Рок за извођење радова је 150 календарских дана, од дана увођења извођача у посао. 
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 
  
 11.4. Место извођења радова: Суботица, центар града, на катастарској парцели број 
11818, 6111, 6112/1, 11813, 11811, 11833, 11839, 11840/1, 11842, 11843, 11844/1,12004, 6097/2, 
6097/3, КО Доњи Град. 

  

 11.5. 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 не може мењати 
понуду. 
 

 12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге, 
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ 
ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 Понуда са варијантама није дозвољена.  
 Попуст на понуђену цену није дозвољен. 

 

 13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 

ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансије. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству  заштите  животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 

 14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 14.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 
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- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и 
платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске 
гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција банке мора гласити на Наручиоца. 

- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање 
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса од 50% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда. 

- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање 
гаранције за добро извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда. 

- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање 
гаранције за  отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда. 

 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз 

понуду уколико: 
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду;  
- Понуђач коме је додељен уговор  не потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана 

од када му је исти достављен на потпи;  
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена средства обезбеђења у 

уговореном року. 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

понуђачима са којима не закључи уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, 
као и тражена обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 

 14.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: 
-     Као средства финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања: 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 8 дана од дана закључења 

уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, у висини уговореног аванса од 50% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са 
роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 

-     Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла: 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења 

уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. 
 

-      Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном 

року: 
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Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања 

Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене 
цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
уколико  Извођач радова не буде извршавао своје уговорене  обавезе у уговореном гарантном 
року. 
 Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна 
рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју 
је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
 

 15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

 16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрусној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације – РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА 

ВИДЕОНАДЗОРА (1. ФАЗА),  ЈН К 14/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним 
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима 
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН.  
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 17. 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.) 
 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.  
 

 18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда сходно члану 82. ЗЈН. 

 

 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву  дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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, сагласно члану 75. 
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац бр. 5.).  
 

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума 
у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
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 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и 
примљен. 
 Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена наручиоца то 
јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног 
дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs  данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног 
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 
 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 
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 члана 63. става 3. 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 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 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.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 

која мора да садржи следеће елементе: 
     (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
     (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
     (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права  
     (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
     (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 
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таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 

 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року 
од 5 дана од дана када га је примио на потпис. 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

 23. ПРАВО УЧЕШЋА 
 Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 
документацијом где су услови ближе дефинисани и овим упутством. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 

 

 24. ОСИГУРАЊЕ 
 Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према 
важећим законским прописима. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој 
уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену 
копију, у складу са важећим прописима. 
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 25. ПОВЕРЉИВОСТ 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
 Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
 Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

 26. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење 
биће прослеђени у писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 

 27. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  
 

 28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама. 

 

 29. ПРИМЕНА ЗАКОНА 
 Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 
 Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним 
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и 
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове 
ове јавне набавке. 
 Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се 
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова. 

 

 30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама и 
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке. 

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац  доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 
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 Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од 
дана доношења одлуке. 
 Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 

 31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из Позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од 
стране овлашћеног лица и оверене печатом: 

Образац број 1 –   Образац понуде; 
Образац број 2 –   Образац струкутре цене са упутством за попуњавање; 
Образац број 3 –   Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно) 
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди; 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН; 
Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача; 
Образац број 7 –   Пословни капацитет – референтна листа; 
Образац број 8 –   Потврда о референцама;  
Образац број 9 –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету; 
Образац број 10 –  Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету; 
Образац број 11 – Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци 

доставити Наручиоцу уговорене полисе осигурања; 
Образац број 12    –   Изјава о обиласку локације – списак издатих потврда  
Образац број 13    –  Потврда о обиласку локације 
Модел уговора; 
Предмер и   радова – Техничка спецификација; 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде,  
Писма/о о намери за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року 
Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача; 

  

 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом: 

 Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом Понуђача. За лакше 
попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са истим садржајем. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним читким копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 
2) и  4) ЗЈН. 
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4) ЗЈН и доказе о 
испуњавању додатних услова у погледу финансијског капацитета из тачке 1 и 2. Остале  
додатне услове група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси група понуђача 
овлашћени представник групе понуђача потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у 
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конкурсној документацији одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише 
и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у потребном броју). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођаечм, сам мора да испуњава и све додатне услове. 
 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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ПРЕДМЕР РАДОВА – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ БРАЋЕ 

РАДИЋ ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ МАТИЈЕ ГУПЦА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА 

(1. ФАЗА) 
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1. САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – РАСКРСНИЦА 1-ФАЗА I                                                                          

Раскрсницa Улице Максима Горког са улицом Браће Радића  

   1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј. М. 
КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ  

ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1,01  
Исколчавање и обележавање трасе и објеката 
у ширини ±12m од осовине коловоза. 

m1 165,00 
 
 

 
 

  

1,04  
Сечење дрвећа пречника >30cm, са вађењем  
пањева и одвозом на депо до СТД 5km. 

ком. 2 
 
 

 
 

  

1,06 
  

Рушење старих асфалтних и бетонских  
површина са одвозом до 5km. 
а. рушење дела коловозне конструкције у 
слоју d=40cm:      151,25x0.40=60,50m3 
б. рушење пешачких површина и биц.стаза у 
слоју d=30cm: 185,48x0.30=55,64m3 

 
m3 

 

 
127,70 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
1,07 

Рушење старих бетонских ивичњака 18x24 са  
одвозом  на депонију до 5km. 

m1 221,90 
  

  

1,08  Висинско регулисање поклопаца шахтова ком. 15     

1,10  
Висинско регулисање поклопца постојећег 
сливника   
на нову висину.  

ком. 4 
 
 

 
 

  

1,11  
Припрема радних спојева за  
наставак асфалтних радова. 

m1 253,00 
 
 

 
 

  

1,13  
  

Полагање пластичних кабловица 
за заштиту инсталација. 
а.ПВЦ цев ДН110 

m1 30,00 
 
 
 

 
 
 

  

   m1 30,00     
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б.ПВЦ цев ДН160 
 

1,14 
Постављање АБ плоча за заштиту плитко   
Положених инсталација 1.0x0.5x0.1m МБ30,  
армирана са 2xQ331 (два комада на m1). 

 
m1 

 
40,00 

  
  
 

  
  
  

    

1,21 

Реконструкција канализационог шахта (Ш-9) 
у  
коловозу раскрснице према техничком 
решењу 
из услова ЈКП "Водовод и канализација". 

ком. 1 

  
  
  

  
  
  

    

1,24  
Измештање стубова јавне расвете 
према тех. решењу власника инсталација 

ком. 1 
  
  

  
  

    

1,26  
Ручни ископ (шлицовање) земље са утоваром 
у камион и превозом до 5km. 

m3 20,00 
  
  

  
  

    

 

УКУПНО:  

  

 
 
 

 
 
 

 

 2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј. М. 
КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО СА  

ПДВ-ОМ 

2,01  Ископ за постељицу са  одвозом до 5km. m3 540,87         

2,02  Замена подтла мајданским песком, d=35cm. m3 185,79         

2,05  Набијање подтла. m2 531,03         

2,06  Израда насипа од песка из позајмишта. m3 30,00         

2,07  Планирање и ваљање постељице. m2 639,25         

2,08  Израда банкине од материјала из ископа. m3 45,21         

2,09  Израда зелених површина слојем хумуса 
d=20cm. 

m2 90,31 
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2,10  Планирање околног терена. m2 50,00         

 

УКУПНО 2: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

Израда носивог слоја од механички   
збијеног зрнастог каменог материјала. 
од дробљеног материјала 0/63mm: 

m3 173,53 
  
  
  

  
  
  

    

а.за асф.коловоз у слоју d=30cm: 173.53m3 
од дробљеног материјала 0/31.5mm: 

m3 119,08 
  
  

  
  

    

3,01 
а.за асф.коловоз у слоју d=20cm: 96.40m3 
б.за тротоаре  у слоју d=15cm:  7.68m3 
в.за биц.стазу  у слоју d=15cm:  15.00m3 
од мајданског песка: 
а.за биц.стазу у слоју d=20cm:  24.00m3 

 
m3 

 

 
24,00 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

Израда горњег бит.носивог слоја од  
дроб.каменог агрегата са више фракција. 
а.БНС 22cA за коловоз, d=10cm: 

m2 357,05 
  
  
  

  
  
  

    

3,05 

б.БНС16 за биц.стазу d=5cm:  m2 100,00         

Израда хабајућег слоја асфалт бетона.  

а.АБ11c од ПмБ за коловоз, d=5cm:  m2 2.553,55         

б.АБ 8 за тротоар d=5cm:  m2 51,20         
3,06 

в.АБ 8 за биц.стазу d=3cm:  m2 100,00         

3,07 Израда слоја изравнања од  БНС 22. m3 35,00         

3,11 
Стругање слоја асфалта у слоју дебљине d=3-
6cm. 

m2 2.007,08 
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Набавка и постављање ивичњака.  

а. бели бетонски ивичњаци 18/24 m1 230,50         3,15 

б. сиви бетонски ивичњаци 12/18 m1 130,00         

УКУПНО 3: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4.  ОДВОДЊАВАЊЕ 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

4,01 

Измештање сливника са повезивањем на 
постојећу 
сливничку цев са ПВЦ ДН200 дужине до 5m. 
Постојећи сливник се блиндира, израђује се 
ново 
тело сливника и поставља стара решетка. 

ком. 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 

УКУПНО 4: 

 
 

 
 

 5.  ОПРЕМА 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

5,02   

Набавка и уградња заштитне ограде поред 
коловоза. Ограда је од челичних стубова 
висине 
h=1,0m положених у бет. стопу са испуном 
од  
лимених табли између стубова, према 

m1 110,00 
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 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – РАСКРСНИЦА 2-ФАЗА I                                                                             

Раскрсницa Улице Максима Горког са улицом Штросмајеровом  

детаљу. 

УКУПНО 5: 

 
 

 
 

 

 

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА – РАСКРСНИЦА 1: 

  ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА    

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ    

 5. ОПРЕМА   

 УКУПНO    
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   1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј. М. 
КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА 

ПДВ-ОМ 

1.01  
Исколчавање и обележавање трасе и објеката 
у ширини ±12m од осовине коловоза. 

m1 
 

206.00 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

1.04  
Сечење дрвећа пречника >30cm, са вађењем  
пањева и одвозом на депо до СТД 5km. 

 
ком. 

 
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

1.06  

Рушење старих асфалтних и бетонских  
површина са одвозом до 5km. 
а. рушење пешачких површина и биц.стаза у 
слоју d=30cm: 242,84x0.30=72,85m3 

 
m3 

 

 
72.85 

 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

1.07 
Рушење старих бетонских ивичњака 18x24 са  
одвозом  на депонију до 5km. 

m1 248.90 
  
  

  
  

  
  

  
  

1.08  Висинско регулисање поклопаца шахтова ком. 26         

1.10  
Висинско регулисање поклопца постојећег  
сливника  на нову висину.  

ком. 6 
  
  

  
  

  
  

  
  

1.11  
Припрема радних спојева за  
наставак асфалтних радова. 

m1 270.20 
  
  

  
  

  
  

  
  

1.13  
Полагање пластичних кабловица 
за заштиту инсталација. 
а.ПВЦ цев ДН110 

m1 30.00 
  
  
  

  
  
  

    
  
  

  б.ПВЦ цев ДН160 m1 30.00         

1.14  
Постављање АБ плоча за заштиту плитко   
Положених инсталација 1.0x0.5x0.1m МБ30,  
армирана са 2xQ331 (два комада на m1). 

m1 50.00 
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

1.21  

Реконструкција водоводног шахта (Ш-28) на 
делу  
проширења коловоза према техничком 
решењу 
из услова ЈКП "Водовод и канлизација". 

ком. 1 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња коловоза у Суботици са изградњом  система видеонадзора – 1. фаза, ЈН К 14/19 

59/111 

1.22 

Реконструкција дела зидане канализације код  
улице   
Агина, замена са новим ПВЦ цевима ДН 500, 
према  
техн. условима ЈКП "Водовод и 
канализација". 

m1 20.00 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

1.24 
Измештање стубова јавне расвете 
према тех. решењу власника инсталација 

ком. 1 
  
  

  
  

  
  

  
  

1.26 
Ручни ископ (шлицовање) земље са утоваром 
у камион и превозом до 5km. 

m3 20.00 
  
  

  
  

    
  

 

УКУПНО 1: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј. М. 
КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА 

ПДВ-ОМ 

2.01  Ископ за постељицу са  одвозом до 5km. m3 680.52         

2.02  Замена подтла мајданским песком, d=35cm. m3 181.43         

2.05  Набијање подтла. m2 518.17         

2.06  Израда насипа од песка из позајмишта. m3 50.00         

2.07  Планирање и ваљање постељице. m2 683.40         

2.08  Израда банкине од материјала из ископа. m3 27.46         

2.09  Израда зелених површина слојем хумуса 
d=20cm. 

m2 159.45         
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УКУПНО 2: 

 

    

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА 

ПДВ-ОМ 

Израда носивог слоја од механички   
збијеног зрнастог каменог материјала. 
од дробљеног материјала 0/63mm: 

m3 150.42 
  
  
  

  
  
  

    

а.за асф.коловоз у слоју d=30cm: 150.42m3 
од дробљеног материјала 0/31.5mm: 

m3 111.83 
  
  

  
  

    

3.01 
а.за асф.коловоз у слоју d=20cm: 83.56m3 
б.за тротоаре  у слоју d=15cm:  10.01m3 
в.за биц.стазу  у слоју d=15cm:  18.26m3 
од мајданског песка: 
а.за биц.стазу у слоју d=20cm:  29.22m3 

 
m3 

 

 
29.22 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    

Израда горњег бит.носивог слоја од  
дроб.каменог агрегата са више фракција. 
а.БНС 22cA за коловоз, d=10cm: 

m2 309.50 
  
  
  

  
  
  

    

3.05 

б.БНС16 за биц.стазу d=5cm:  m2 121.75         

3.06 Израда хабајућег слоја асфалт бетона. 

  а.АБ11c од ПмБ за коловоз, d=5cm:  m2 3,292.35       

  б.АБ 8 за тротоар d=5cm:  m2 66.70         

  в.АБ 8 за биц.стазу d=3cm:  m2 121.75         

3.07 Израда слоја изравнања од  БНС 22. m3 41.94         

3.11 
Стругање слоја асфалта у слоју дебљине d=3-
6cm. 

m2 2,606.24 
        

3.15 Набавка и постављање ивичњака. 

  а. бели бетонски ивичњаци 18/24 m1 249.20       

  б. сиви бетонски ивичњаци 12/18 m1 114.50         
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УКУПНО 3 

: 

 

    

 4.  ОДВОДЊАВАЊЕ 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА 

ПДВ-ОМ 

4.01  
  
  
  

Измештање сливника са повезивањем на 
постојећу 
сливничку цев са ПВЦ ДН200 дужине до 5m.  
Постојећи сливник се блиндира, израђује се 
ново  
тело сливника и поставља стара решетка. 

ком. 5 

  
  
  
  

  
  
  
  

    

4.02  
  

Израда сливника са ЛЖ решетком са 
повезивањем  
на постојећи кан.шахт са ПВЦ ДН200 дужине 
10m.  

ком. 2 

  
  

  
  

    

4.04  Израда бет.ригола b=50cm према детаљу. m1 214.00         

  УКУПНО 4: 

 

 

 

 

 

 

    

 5.  ОПРЕМА 

ПОЗ. 

БР. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА 

ПДВ-ОМ 
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5.02 
  

Набавка и уградња заштитне ограде поред 
коловоза. Ограда је од челичних стубова 
висине 
h=1,0m положених у бет. стопу са испуном од  
лимених табли између стубова, према детаљу. 

m1 210.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

УКУПНО 5: 

 

    

 

 6. ОСТАЛО 

 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ. 

РАДОВА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА  

ПДВ-ОМ 

 Израда техничке документације изведеног 
стања. 

 
1.00 

        

  

УКУПНО 6: 

 

    

 

 

   УКУПНО БЕЗ  

ПДВ-А 
УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 
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 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА   

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ    

 5. ОПРЕМА    

 6. ОСТАЛО    

  

УКУПНО:  
 

  

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

I фаза: 
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1. РАСКРСНИЦА 1     

2. РАСКРСНИЦА 2     

 

Укупно: 

 

    

 
 
 

2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ФАЗА 1 
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Бр. Опис радова 
Јед. 

мере 

Коли-

чина 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ  

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 

1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

1.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1.1 

Проналажење трасе постојећих оптичких и бакарних 
телекомуникационих каблова трагачем и/или израдном 
пробних јама, са обележавањем  истих. Све радове на 
проналажењеу траса постојећих каблова и канализације 
извршити у сарадњи са Стручним службама "Телеком 
Србија".  

м 800 

        

1.1.2 

Проналажење трасе постојећих електроенергетских 
каблова трагачем и/или израдном пробних јама, са 
обележавањем  истих. Све радове на проналажењеу 
траса постојећих каблова и канализације извршити у 
сарадњи са Стручним службама "ЕПС-Суботица".  

м 800 

        

1.1.3 Раскрчивање шибља и ситног растиња м2 140         

Σ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ           

 

 

1.2 ИСКОП РОВА  

1.2.1 

Ископ и затрпавање рова са припремним радовима у 
бетонском/асфалтном тротоару димензија до 0,4x0,8м 
по дефинисаној траси (трасирање, сечење 
асфалта/бетона, рушење горњег строја, ископ рова, 
разастирање песка до 6м3 на 100м, постављање 
упозоравајуће ПВЦ траке, затрпавање рова - 
тампонирање, израда бетонске подлоге,  одвоз вишка 

м 600 
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материјала). 

1.2.2 

Ископ и затрпавање рова са припремним радовима у 
асфалтном/бетонском коловозу димензија до 0,4x1,2м 
по дефинисаној траси (трасирање, сечење 
асфалта/бетона, рушење горњег строја,  ископ рова, 
разастирање песка до 6м3на 100м, постављање 
упозоравајуће ПВЦ траке, затрпавање рова - 
тампонирање, израда бетонске подлоге, одвоз вишка 
материјала). 

м 200 

        

1.2.3 Оправка ивичњака м 15         

1.2.4 Оправка асфалтних површина - тротоар.  м2 1000         

Σ ИСКОП РОВА           

 

1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ        

 
 
 

2 КАБЛОВСКА КАНЛИЗАЦИЈА  

2.1 Испорука и монтажа префабриковнаог ТК окна дим 
0,6x0,6x1m (дужина x ширина x висина), комплет са 
отворима за пролаз 1 ПЕ (ПЕХД) цев ø110мм, и 
поклопцем за лаки саобраћај (150kN).  
Позиција обухвата ископ земље за монтажу окна, 
испоруку окна са поклопцем и монтажу.  

ком 16 

        

2.2 Испорука и монтажа ПЕ (ПЕХД) цев ø110мм у ископан 
ров, са заптивањем цеви.  

м 900 
        

2.3 
Испорука и монтажа ПЕ цеви ø40мм у ПЕ (ПЕХД) цев 
ø110мм, са заптивањем цеви.  

м 950 
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2.4 
Испорука и монтажа материјала за заштиту при 
укрштању са осталим инсталацијама. 

ком 20 
        

2 КАБЛОВСКА КАНЛИЗАЦИЈА           

 
 

3 ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ     

3.1 

Испорука и увлачење/удувавање оптичког кабла у цев 
положену у кабловску канализацију (са формирањем 
резерве) тип TO SM 03 (8x6) x II x 0,4 x 3,5 CMAN 
G652D.  

м 900 

        

3.2 

Испорука и увлачење/удувавање оптичког кабла у цев 
положену у кабловску канализацију (са формирањем 
резерве) тип TO SM 03 (2x6) x II x 0,4 x 3,5 CMAN 
G652D.  

м 200 

        

3.3 
Испорука и монтажа оптичке спојнице капацитета 48 
оптичка влакна.  

ком 5 
        

3.4 
Обрада краја инсталационог оптичког кабла капацитета 
48 влакана због израде наставка.  

ком 10 
        

3.5 
Обрада краја инсталационог оптичког кабла капацитета 
12 влакана због израде наставка.  

ком 10 
        

3.6 
Израда споја сплајсовањем на оптичком влакну у 
наставцима, са провером слабљења споја.  

ком 200 
        

3.7 Монтажа "ПИГТАИЛ"-а од 1,5 м и конектора у орману.  ком 21         

3 ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ           

 

4 ОПТОЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА     

4.1 
Електрична мерења оптичког кабла на добошу пре 
полагања са евидентирањем измерених вредности по 
влакну.  

ком 96 
        

4.2 
Завршна електрична мерења на оптичком каблу на 
мерној деоници по влакну.  

ком 96 
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4.3 
Израда протокола завршних опто-електричних мерења 
на оптичком каблу на мерној деоници без наставака, 
обрачун по влакну.  

ком 96 
        

4.4 
Израда протокола завршних опто-електричних мерења 
на оптичком каблу на мерној деоници са наставцима, 
обрачун по споју на оптичком влакну у наставку.  

ком 96 
        

4 ОПТОЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА           

 

5 ВИДЕО НАДЗОР  

5.1 ТЕМЕЉИ И СТУБОВИ     

5.1.1 

Испорука и монтажа порталног стуба за монтажу 
камере мин висине 5м са лиром мин 8m. Тачан облик и 
димензије стуба одредити у сарадњи са произвођачем 
опреме за видео-надзор и тежине опреме која се 
монтира на стуб.  

ком 4 

        

5.1.2 
Израда грађевинског пројекта (провера статике) за стуб 
за монтажу камера од стране лиценцираног 
грађевинског инжењера.  

ком 1 
        

5.1.3 
Израда темеља за постављање стуба за монтажу камера 
према грађевинском пројекту.  

ком 4 
        

Σ ТЕМЕЉИ И СТУБОВИ           

 

5.2 ВИДЕО НАДЗОР - ОРМАНИ, УЗЕМЉЕЊЕ, ЦЕВИ, КАБЛОВИ И НАПАЈАЊЕ     

5.2.1 

Испорука и монтажа  на стуб ормана за смештај 
централне опреме видео надзора. Комплет са задњом 
плочом, ДИН шином, касетом за сплајсовање 
капацитета 12 влакана, сабирницом, 
редним/прикључним клемама. 

ком 5 

        

5.2.2 
Израда уземљења побијањем сонде и  полагањем FeZn 
траке 30x4 са повезивањем на сабирницу  ормана видео 
надзора каблом 1x6мм2.  

ком 5 
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5.2.3 

Израда напајања за ормане за смештај опреме за видео 
надзор. Полагање каблова PP00 3x2.5mm2, ребрастих 
црева, уводница, са повезиваљем на оба краја.  
Просечна дужина 30м. 

ком 5 

        

5.2.4 Испорука и полагање S/FTPcat6a каблова за повезивање 
камера и сигнала од индуктивних детектора и семафора.  

м 900 
        

5.2.5 Испорука и монтажа заштитне металне 
пластифицираног САПА црева Д26 комплет са 
уводницама.   

м 70 
        

5.2.6 Испорука и монтажа заштитне ребрасте цеви Д32 за 
заштиту сигналних каблова за индуктивне петље и 
семафоре.  

м 140 
        

5.2.7 Испорука и монтажа кутије за смештај индуктивног 
сензора.  

ком 4 
        

Σ ВИДЕО НАДЗОР - ОРМАНИ, УЗЕМЉЕЊЕ, ЦЕВИ, 

КАБЛОВИ И НАПАЈАЊЕ 

            

 

5.3 ВИДЕО НАДЗОР - ОПРЕМА     

5.3.1 

Испорука и монтажа  на стуб камере сличне типу:  
BX620 4MP Bullet Camera, Built-in IR, Standard Lens 2.7-
12mm, Day/Night, PoE, Remote Zoom/Focus. Степен 
заштите IP67, IK10. Комплет са носачима за монтажу на 
цевасти стуб.  

ком 12 

        

5.3.2 
Испорука и монтажа индуктивне петље. Комплет 
сензор са детекорским каблом мин 50м и напајањем 
230VAC - 12/24VDC.  

ком 4 
        

5.3.3 
Испорука и монтажа  на стуб дозне за повезивање 
камера:  
Exit Collar (BX420) 

ком 12 
        

5.3.4 
Испорука софтверске подршке сличне типу:  
IndigoUltra - SUP for single device connection (12m) - 
Softaware Upgrade Support, софтверска подршка за 

ком 12 
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надоградњу софтвера камера. Подршка за 12 месеци.  

5.3.5 
Испорука и инсталација софтверске лиценце:  
IndigoUltra - Single device connection license -  
софтверска лиценца за камере.  

ком 12 
        

5.3.6 

Испорука и инсталација софтвера за препознавање 
таблица сличног типу:  
InnoWeb LPR Management Suite - Licence Plate 
Recognition. Софтвер за препознавање таблица.  

ком 1 

        

5.3.7 
InnoWeb LPR Management Per-Camera License. 
Софтверска лиценца за препознавање таблица (по 
камери).   

ком 12 
        

5.3.8 

Испорука и монтажа хибридне радне станице за надзор 
система сличне типу Hybrid NVR Workstation:  
- Снимање: Снимање 20 једновремених канала, и приказ 
12 стримова 
- Пропусни опсег снимања 80Mbps; 40 Mbps playback 
- Оперативни систем: Windows 10 64bit (IoT Enterprise 
Embedded 2015, Multi-Language) 
- Меморија: 16GB DDR4 (2x8GB, 2133MHz) 
- Хард диск за ОС: 1 x 256GB SSD 
- Хард диск за снимање: 2 x 4TB 3.5in SATA 
- Мрежни интерфејс: 100/1000 BaseT RJ-45 
- Графичка карта: AMD FirePro(TM) W4100 2GB Quad 
mDP, supporting up to four HD or   
   three 4K monitor output 

ком 1 

        

5.3.9 Испорука и монтажа  24"  ком 2         

5.3.10 Тастатура и миш.  ком 1         

5.3.11 
Испорука и монтажа мрежног видео снимача сличног 
типу:  
Enterprise NVR-AS 4000 RA12TB Windows, 4 Disk RAID 

ком 1 
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5, 1U Rack Mount (up to 128Mbps)+ Hardware ProSupport 
Plus 

5.3.12 
Испорука и монтажа сервера за креирање базе података 
таблица.  

ком 1 
        

5.3.13 

Испорука и монтажа беспрекидног напајања УПС-а 
сличног типу EAST 2000VA/1200W 19"/3U rack-mount 
(dubina samo 310mm) Line-interactive AVR UPS, LCD 
displej, cold start i auto-restart, LV/OC zaštita baterija, 
zaštita tel. linije, 4 x IEC-C13 izlaz, USB, за монтажу у 
рек орман 230V монофазни улаз, 230V монофазни 
излаз, комплет са батеријама. 

ком 1 

        

5.3.14 

Испорука и монтажа  19"/42У слободно стојећи РЕК 
орман, за монтажу у просторију Центра за надзор 
система, опремљен са:  
- 19" напојном шином - 1 ком 
- оптички печ панел, кутија са 24 адаптера (напомена 
тип конектора изабрати према   избору мрежне опреме ) 
- 1 ком 
- печ панел са 24 РЈ-45 утичнице - 1 ком 
- пиг тејл - 4 ком 
- оптички печ кабл 2м - 2 ком 
- Печ кабл S/FTPcat6a - 4 ком 
- Кровни вентилатор за монтажу у РЕК - 1 ком 

ком 1 

        

Σ ВИДЕО НАДЗОР - ОПРЕМА             

 

5.4 ВИДЕО НАДЗОР - МРЕЖНА ОПРЕМА     

5.4.1 

Испорука и монтажа  и пуштање у рад централног 
мрежног свича у РЕК орман Центра за надзор система 
сличог типу:  
- Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN 
Base 

ком 1 
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- SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 
370W 4 x 1G S 

5.4.2 

Испорука и монтажа  и пуштање у рад мрежног свича у 
ормане видео надзора на стубовима сличог типу:  
- CISCO IE-1000 GUI based L2 PoE switch, 2 GE SFP, 8 
FE copper ports 

ком 4 

        

5.4.3 
Испорука и монтажа  и пуштање у рад мрежног свича у 
ормане видео надзора на стубовима сличог типу:  
- CISCO IE 4000 8 x SFP 1G, 4 x 1G Combo , LAN Base 

ком 1 
        

5.4.4 

Испорука и монтажа  и пуштање у рад напајања  
свичева у орманима видео надзора на стубовима сличог 
типу:  
- IE family power supply 170W. AC to DC 

ком 4 

        

5.4.5 
Испорука и монтажа  и пуштање у рад фаст етернет 
СФП порта сличног типу:  
- GLC-FE-100LX (10km) 

ком 4 
        

5.4.6 
Испорука и монтажа  и пуштање у рад гигабитног 
етернет СФП порта сличног типу:  
- GLC-BX-U (10km) 

ком 1 
        

Σ ВИДЕО НАДЗОР - МРЕЖНА ОПРЕМА             

5 ВИДЕО НАДЗОР              

        

6 ОСТАЛО - ОПТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 Израда техничке документације изведеног стања.  ком 1         

6 ОСТАЛО - ОПТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА              

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА 1 

1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ              
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2 КАБЛОВСКА КАНЛИЗАЦИЈА              

3 ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ             

4 ОПТОЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА              

5 ВИДЕО НАДЗОР              

6 ОСТАЛО - ОПТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА              

УКУПНО ФАЗА 1:     

 
 
 
 
 
 
 
 

3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

ПРЕДМЕР РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ФАЗА 1.   

Ред.б

р 

Бро

ј 

поз. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед.мере КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПН

О БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПН

О СА 

ПДВ-ОМ 

  1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ             

1 1.1 Стандардни саобраћајни знакови    

2 1.1.1 Набавка знакова изричитих наредби           

    I-16  (троугаони 90 цм), класа 2 ком 2         

                

3 1.1.2 Набавка знакова изричитих наредби           

    II-2  (пречник круга 60цм), класа 2 ком 3         

    II-4  (пречник круга 60цм), класа 2 ком 1         

    II-7  (пречник круга 60цм), класа 2 ком 2         
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    II-26.1 (пречник круга 60цм), класа 2 ком 1         

    II-34 (пречник круга 60цм), класа 2 ком 1         

    II-40 (пречник круга 40цм), класа 1 ком 4         

    II-43.1 (пречник круга 60цм), класа 2 ком 1         

             

4 1.1.3 Набавка знакова обавештења           

    III-2.1 (правоугаони страница 
100x35цм), класа 2 

ком 2         

    III-2.2 (правоугаони страница 
100x35цм), класа 2 

ком 2         

    III-3 (квадратни страница 60x60цм), 
класа 2 

ком 4         

    III-6 (квадратни страница 60x60цм), 
класа 2 

ком 1         

    III-11 (квадратни страница 90цм), класа 
3 

ком 2         

    III-19 (пречник круга 40цм), класа 1 ком 1         

    III-28 (правоугаони 60x90цм), класа 3 ком 2         

    III-28.1 (правоугаони 60x90цм), класа 2 ком 4         

    III-30 (квадратни страница 60x60цм), 
класа 2 

ком 2         

    III-30 (квадратни страница 60x60цм), 
класа 1 

ком 2         

    III-49 (правоугаони 60x90цм), класа 2 ком 2         

    III-203 (лп-д) (правоугаони 60x90цм), 
класа 2 

ком 1         

    III-203 (л-п-пд) (правоугаони 90x90цм), 
класа 2 

ком  5       

5 1.1.4 Набавка допунских табли           
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    IV-5 (''Преко 3.5т осим за возила са 
дозволом'') (правоугаони 60x30цм), 
класа 2 

ком 2         

    IV-21 (правоугаони 60x30цм), класа 2 ком 1         

    IV-25.1 (правоугаони 40x20цм), класа 1 ком 5         

                

    Постављање саобраћајних знакова       

    монтажа саобраћајних знакова и 
допунских табли на постављене носаче 

ком 53         

Свега стандардних знакова:     

6 1.2 Носачи саобраћајних знакова           

 1.2.1 Набавка носача саобраћајних знакова           

    Једностубни цевни носачи дужине 3.0м ком 2         

    Једностубни цевни носачи дужине 
3.20м 

ком 4         

    Једностубни цевни носачи дужине 
3.30м 

ком 1         

    Једностубни цевни носачи дужине 
3.40м 

ком 6         

    Једностубни цевни носачи дужине 
3.60м 

ком 1         

    Једностубни цевни носачи дужине 
3.70м 

ком 18         

    Једностубни цевни носачи дужине 
4.20м 

ком 1         

    Једностубни цевни носачи дужине 
4.50м 

ком 3         

    Једностубни цевни носачи дужине 
4.80м 

ком 1         

    Набавка и превоз бетона за постављање саобраћајних знакова       
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    набавка и превоз бетона "МБ-15" за 
постављање цевнних носача 
саобраћајних знакова 

ком 37         

    Постављање саобраћајних знакова       

    постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова у бетонској стопи 
"МБ-15" 

ком 37         

Свега носача саобраћајних знакова:   

  2. ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ           

7 2.1 Рад на изради уздужних ознака на коловозу СРПС У.С4.221 - СРПС У.С4.223     

    Обележавање уздужних ознака на 

коловозу 

          

    Неиспрекидана линија, беле боје, 
ширине д=12цм 

m2 29.52         

    Удвојена неиспрекидана линија, беле 
боје, ширине д=12цм 

m2 68.64         

    Обична испрекидана линија (5+5м), 
беле боје, ширине д=12цм 

m2 33.6         

    Линија водиља кратка испрекидана 
(1+1м), беле боје, ширине д=12цм 

m2 30.6         

8 2.2 Рад на изради попречних ознаке на коловозу СРПС У.С4.225 -  

СРПС У.С4.228  

      

    Неиспрекидана и испрекидана линија 
заустављања, поља беле боје, ширине 
д=50цм 

m2 27.5         

    Пешачки прелази, поља беле боје, ширине 
д=50цм 

m2 193         

    Бициклистички прелази, поља беле боје, 
50х50цм 

m2 19         

9 2.3 Рад на изради осталих ознака СРПС У.С4.229 - СРПС У.С4.232       
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    Стрелице m2 62.18         

    Места резервисана за аутобуско 
стајалиште, жуте боје дужине 24м и 
широким испрекиданим (1+1м) линијама 
жуте боје 

m2 27.3         

    Места резервисана за паркирање, жуте 
боје (забрана паркирања и обележавање 
места за паркирање инвалида) 

m2 5,85         

    Места резервисана за паркирање, беле 
боје ширине 10цм 

m2 13,5         

    Натпис ''ШКОЛА'' висине 4м беле боје m2 22.8         

    Пиктограм бицикла беле боје m2 9         

    Материјал за израду ознака на коловозу           

    набавка боје за израду ознака на коловозу 
(утрошак од 0,65 кг/м2) 

kg 352.62         

    набавка разређивача за израду ознака на 
коловозу (утрошак од 0,065 Л/м2) 

L 35.26         

    набавка стаклене перле за израду ознака 
на коловозу (утрошак од 0,195 кг/м2) 

kg 105.78         

Свега ознака на коловозу:   

  3 САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА           

10 3.1 Пешачка ограда           

    Набавка пешачке ограде           

    Пешачка ограда, метална, обојена пољима 
жуто - црне боје 

m 168         

    Постављање пешачке ограде           

    Пешачка ограда, метална, обојена пољима 
жуто - црне боје 

m 168         

Свега пешачка ограда:   
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  Укупно: 

  

 
4. СВЕТЛОСНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И БРАЋЕ РАДИЋ - РАСКРСНИЦА 1 

 А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Р.БР. ОПИС Ј.М. 
КОЛИЧИ

НА 

ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО БЕЗ  

ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1 

Колчење трасе кабловске 
канализације, позиције шахтова и 
семафорских стубова, као и 
командног ормана са шлицовањем 
неевидентираних подземних 
инсталација уз присуство геодета, 
власника подземних инсталација, 
надзорног органа инвеститора и 
шефа градилишта. 

кпл 1.00 

      
  

 

2 

Подбушивање испод пута или других 
површина које не дозвољавају 
нарушавање горње површине са 
ископом радних јама, бушењем, 
испоруком и увлачењем винидурит 
или коруг цеви фи 110 мм. 
Затрпавање отвора и одовоз вишка 
материјала на депонију. 
Обележавање и заштита радних јама 
од несретних случајева. 
 
 

м 10.00 

      
  

 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња коловоза у Суботици са изградњом  система видеонадзора – 1. фаза, ЈН К 14/19 

78/111 

 
 
 
 

3 

Израда кабловске канализације у 
тротоарима, бехатон коцкама, 
украсним плочама или другим 
површинама са асфалт-бетон 
застором са исецањем горње 
површине, разбијањем асфалт-
бетона, ручним ископом (дубине 0,8 
м, ширине 0,4 м), због заштите 
необележених подземних 
инсталација до дубине 1м, полагањем 
винидурит или гибљивих (коруг) 
цеви фи 110, затрпавањем рова, 
машинско набијање земље у 
слојевима и одвоз  вишка  материјала 
на депонију, уз довођење у 
првобитно стање. Обележавање и 
заштита ископаних површина од 
несретних случајева. 

м 117.00 
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4 

Израда кабловске канализације у 
зеленим површинама са ручним 
ископом(дубине 0,8 м, ширине 0,4 м) 
због заштите необележених 
подземних инсталација до дубине 1м, 
полагањем винидурит или коруг цеви 
фи 110мм, затрпавањем рова, 
машинско набијање у слојевима и 
одвоз вишка  материјала на депонију. 
Обележавање и заштита ископаних 
површина од несретних случајева. 

м 15.00 

      
  

 

5 

Израда разводног шахта за кабловску 
канализацију са ручним ископом јаме 
због заштите необележених 
подземних инсталација. Зидање или 
бетонирање са припремом оплате за 
бетонирање подземног дела са 
испоруком и уградњом ливеног шахт 
поклопца фи  540 мм, тежине 30 кг, 
нивелисање висине и бетонирање по 
потреби арматуром и оплатом.  
Одвоз вишка земље на депонију. 
Обележавање и заштита од несретног 
случаја. 

ком 2.00 
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6 

Израда стопе за стандардни (равни) 
семафорски стуб димензије 
0,6x0,6x0,8 м са ручним  ископом 
земље, због заштите необележених 
подземних инсталација. Комплет са 
копањем, припремом оплате за 
бетонирање, бетонирањем, 
испоруком и уградњом металног 
анкера, испоруком и полагањем 
уводних цеви са одвозом вишка 
земље на депонију. Обележавање и 
заштита радова од несретног случаја. 

ком 5.00 

      
  

 

7 

Израда стопе за конзолни 
семафорски стуб димензије 
1,0x1,0x1,2 м са ручним  ископом 
земље, због заштите необележених 
подземних инсталација. Комплет са 
копањем, припремом оплате за 
бетонирање, бетонирањем, 
испоруком и уградњом металног 
анкера, испоруком и полагањем 
уводних цеви са одвозом вишка 
земље на депонију. Обележавање и 
заштита радова од несретног случаја. 

ком 3.00 

      
  

 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња коловоза у Суботици са изградњом  система видеонадзора – 1. фаза, ЈН К 14/19 

81/111 

8 

Испорука и полагање поцинк траке 
Фе/Зн 25x4мм за заштитно уземљење 
са свим потребним унакрсним 
спојевима у шахтовима и на 
металним деловима опреме, као и за 
изједначавање потенцијала код 
командног ормана. 

м 145.00 

      
  

 

9 

Испорука и провлачење сигналног 
кабела ППОО 24x1,5мм2 кроз 
кабловнице, шахтове, између 
семафорских стубова и контролера 

м 562.00 

      
  

 

10 

Испорука и полагање детекторског 
кабла ЛиYЦY 2x2x0,5мм. м 275.00 

      
  

 

11 

Израда детекторске шахте за 
постављање детекторског кабла са 
ручним ископом јаме  0,3x0,3 м због 
заштите необележених подземних 
инсталација. Зидање или бетонирање 
са припремом оплате за бетонирање 
подземног дела са испоруком и 
уградњом ливеног шахт поклопца, 
нивелисање висине и бетонирање по 
потреби арматуром и оплатом.  
Одвоз вишка земље на депонију. 
Обележавање и заштита од несретног 
случаја. 

ком 2.00 
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12 

Мерење отпора уземљивача и 
непрекидност и изолацију каблова са 
добијањем цертификата (обрачун по 
мерном месту) 

ком 8.00 

      
  

 

 

13 

Испорука и постављање равног, 
насадног, цевастог, сигналног стуба-
носача латерни (са атестом према 
важећим стандардима)  Л=3,5м, 
поцинкован врућим поступком споља 
и изнутра, димензионисан за брзину 
ветра 35м/сец, са ревизионим 
отвором минималне димензије 
300x80 мм, са прикључном кутијом и 
поклопцем са бравом, све испоручено 
на терену. 

ком 5.00 

      
  

 

14 

Испорука и постављање конзолног 
семафорског стуба са распоном од 
4,5 м, са отвором за ранжирање 
каблова минималне димензије 
400x100 мм, са прикључном кутијом, 
поклопцем са бравом, висине у 
складу са прописима и са атестом, 
све испоручено на терену. 

ком 3.00 

      
  

 

15 

Испорука и монтажа носача висеће 
лантерне за причвршћивање 
постављене возачке латерне на 
конзолни семафорски стуб. Комплет 
са вијцима, навијкама, уводницама. 

ком 5.00 

      
  

 

16 
Инсталационо монтажни радови 

кпл 1.00 
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17 
Транспортни трошкови опреме и 
радне снаге 

кпл 1.00 
      

  
 

18 

Геодетски радови код израде 
пројектне документације и снимања 
свих грађевинских радова са овером 
код катастра. 

кпл 1.00 

      
  

 

19 

Регулација саобраћаја, обезбеђење 
градилишта, заштита саобраћаја за 
време грађевинских и монтажних 
радова према елаборату привремене 
саобраћајне сигнализације 
(саобраћајни знаци, баријере, 
трептачи, упозоравајући сигнали и 
друго). 

кпл 1.00 

      
  

 

УКУПНО А. 

 

 

 

  
  

 

 Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ 
 

Р.Б. ОПИС Ј.М. 
КОЛИЧИ

НА 

ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧН

А 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1 
Уградња детектора присутности или 
бројања саобраћаја 

ком 2.00   
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2 

Испорука и монтажа и лантерне 
возачке фи 300 троделне, израђене 
од пластичне масе поликарбонат 
ливене под притиском, лаке, отпорне 
на удар и савијање. Светлосни извор 
је компактан ФУТУРЛЕД 3 уложак 

Обавезни технички услови које 

латерне морају задовољавати: 

 

- Кућиште латерне у коме су 
смештени светлосни модули-
сигнални појмови, за обе димензије 
сочива, 210 и 300 мм,  израђено од 
поликарбоната отпорног на удар 
класе ИР3 према стандарду ЕН 
60598-1, ултравиолетно зрачење, 
атмосферске утицаје и издувне 
гасове 
- Сочива латерни морају бити 
израђена од поликарбоната отпорног 
на удар, класе ИР3 према стандарду 
ЕН 60598-1. Сочива морају бити 
компактна са површином којом се 
постиже униформност осветљења 
површине, усмереност и смањење 
противфантомског ефекта 
- Држачи за монтажу латерни морају 

  
 ком
. 
  
  
  
  

 
2.00 
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бити израђени од поликарбоната 
отпорног на удар класе ИР3 према 
стандарду ЕН 60598-1 или 
алуминијума. Спој држача и 
кућишта латерне мора да омогућава 
усмеравање сигналних појмова ради 
постизања најбоље видљивости 
према саобраћајном току. За латерне 
са сочивима димензија 210 мм 
користе се држачи до 105 мм. За 
латерне са сочивима димензија 300 
мм користе се држачи до 175 мм. 
- Симболи који се уграђују на 
одређене сигналне појмове-сочива 
на латернама,  
морају бити урађени тако да се 
добија тражени сигнални појам 
(стрелица, слуета пешака). Симболи 
одговарају ДИН стандардима. 
- Давач сигналног појма-светлосни 
модул мора бити уграђен као 
компактна јединица и херметички 
затворена 
- Ефекат фантомског светла мора 
бити најмање класе ИИИ  
- Извор светлости ЛЕД мора бити 
постављен у центру светлосног 
модула за све сигналне појмове 
-Униформност осветљаја површине 
сочива-сигналног појма према 
стандарду ЕН 12368 
- Електрично напајање 220 В (+20%, 

ком 2.00 
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-10%), 50 Хз 
- Максимална потрошња по 
сигналном појму за димензије 
сочива: 
- фи 210 мм максимално 14 W 
- фи 300 мм максимално 20 W 
- Интензитет светлости за сигнални 
појам за димензије сочива: 
- фи 210 мм-више од 200 цд 
- фи 300 мм-више од 400 цд 
- Латерне се испоручују у комплету, 
тј. са унутрашњим и спољним 
ожичењем, држачима за монтажу и 
штитницима за сочива и са свим 
потребним материјалом и деловима 
потребним за уградњу на терену 

3 

Испорука и монтажа лантерн фи 300 
једноструке (условни сигнал), 
израђене од пластичне масе 
поликарбонат ливене под 
притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је 
компактан ФУТУРЛЕД 3 уложак са 
симболом десне стрелице. 

ком 2 
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4 

Ситан монтажни електро и 
механички материјал (вијци, 
навијци, редне стезаљке, изолир 
трака и друго). 

кпл 1 
  
  

  
  

  
  

  
  

5 

Комплетна монтажа опреме, 
сигналних стубова, постављање 
стубова на рам, обрада и формирање 
каблова са повезима у стубовима и 
командном уређају. Програмирање 
семафорског уређаја према 
захтевима пројекта са 
функционалном провером сигналних 
програма, логичких услова, 
програмских блокова, детекторских 
логика, временски устаљених и 
саобраћајно зависних програма, рада 
у координацији, модула за ручно 
управљање и других потребних 
процедура и поступака за рад 
семафорског уређаја. Ова ставка 
укључује и функционалну проверу 
уређаја са спољном опремом. 

кпл 1       

УКУПНО     

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА -  РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И 

БРАЋЕ РАДИЋ (РАСКРСНИЦА 1): 

 

 укупно  

без пдв-а 

укупно  

са пдв-ом 

 А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

  

 

 Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ   
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 УКУПНО 
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РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И ШТРОСМАЈЕРОВЕ - РАСКРСНИЦА 2 

А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

РЕД

НИ 

БРОЈ 

ОПИС ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИ

НА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 

1 

Колчење трасе кабловске 
канализације, позиције 
шахтова и семафорских 
стубова, као и командног 
ормана са шлицовањем 
неевидентираних подземних 
инсталација уз присуство 
геодета, власника подземних 
инсталација, надзорног 
органа инвеститора и шефа 
градилишта 

кпл 1.00 

      
  

 

2 

Подбушивање испод пута 
или других површина које не 
дозвољавају нарушавање 
горње површине са ископом 
радних јама, бушењем, 
испоруком и увлачењем 
винидурит или коруг цеви 
фи 110 мм. Затрпавање 
отвора и одовоз вишка 
материјала на депонију. 
Обележавање и заштита 
радних јама од несретних 
случајева 
 

м 25.00 
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3 

Израда кабловске 
канализације у тротоарима, 
бехатон коцкама, украсним 
плочама или другим 
површинама са асфалт-бетон 
застором са исецањем горње 
површине, разбијањем 
асфалт-бетона, ручним 
ископом (дубине 0,8 м, 
ширине 0,4 м), због заштите 
необележених по 

м 77.00 

      
  

 

4 

Израда кабловске 
канализације у зеленим 
површинама са ручним 
ископом(дубине 0,8 м, 
ширине 0,4 м) због заштите 
необележених подземних 
инсталација до дубине 1м, 
полагањем винидурит или 
коруг цеви фи 110мм, 
затрпавањем рова, машинско 
набијање у слојевима  

м 15.00 
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5 

Израда разводног шахта за 
кабловску канализацију са 
ручним ископом јаме због 
заштите необележених 
подземних инсталација. 
Зидање или бетонирање са 
припремом оплате за 
бетонирање подземног дела 
са испоруком и уградњом 
ливеног шахт поклопца фи  
540 мм, тежине 30 кг, 
нивелисање висине и 
бетонирање по потреби 
арматуром и оплатом.  Одвоз 
вишка земље на депонију. 
Обележавање и заштита од 
несретног случаја. 

ком 4.00 

      
  

 

6 

Израда стопе за 
стандардни(равни) 
семафорски стуб димензије 
0,6x0,6x0,8 м са ручним  
ископом земље, због заштите 
необележених подземних 
инсталација. Комплет са 
копањем, припремом оплате 
за бетонирање, бетонирањем, 
испоруком и уградњом 
металног анкера, , 
испоруком и полагањем 
уводних цеви са одвозом 
вишка земље на депонију. 
Обележавање и заштита 

ком 5.00 
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радова од несретног случаја. 

7 

Израда стопе за конзолни 
семафорски стуб димензије 
1,0x1,0x1,2 м са ручним  
ископом земље, због заштите 
необележених подземних 
инсталација. Комплет са 
копањем, припремом оплате 
за бетонирање, бетонирањем, 
испоруком и уградњом 
металног анкера, испоруком 
и полагањем уводних цеви са 
одвозом вишка земље на 
депонију. Обележавање и 
заштита радова од несретног 
случаја. 

ком 3.00 

      
  

 

8 

Испорука и полагање поцинк 
траке Фе/Зн 25x4мм за 
заштитно уземљење са свим 
потребним унакрсним 
спојевима у шахтовима и на 
металним деловима опреме, 
као и за изједначавање 
потенцијала код командног 
ормана. 

м 95.00 

      
  

 

9 

Испорука и провлачење 
сигналног кабела ППОО 
24x1,5мм2 кроз кабловнице, 
шахтове, између 
семафорских стубова и 
контролера 

м 275.00 
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10 

Испорука и полагање 
детекторског кабла ЛиYЦY 
2x2x0,5мм. 

м 105.00 

      
  

 

11 

Израда детекторске шахте за 
постављање детекторског 
кабла са ручним ископом 
јаме  0,3x0,3 м због заштите 
необележених подземних 
инсталација. Зидање или 
бетонирање са припремом 
оплате за бетонирање 
подземног дела са испоруком 
и уградњом ливеног шахт 
поклопца, нивелисање 
висине и бетонирање по 
потреби арматуром и 
оплатом.  Одвоз вишка 
земље на депонију. 
Обележавање и заштита од 
несретног случаја. 

ком 2.00 

      
  

 

12 

Мерење отпора уземљивача 
и непрекидност и изолацију 
каблова са добијањем 
цертификата (обрачун по 
мерном месту). 

ком 8.00 
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13 

Испорука и постављање 
равног, насадног, цевастог, 
сигналног стуба-носача 
латерни (са атестом према 
важећим стандардима)  
Л=3,5м, поцинкован врућим 
поступком споља и изнутра, 
димензионисан за брзину 
ветра 35м/сец, са ревизионим 
отвором минималне 
димензије 300x80 мм, са 
прикључном кутијом и 
поклопцем са бравом, све 
испоручено на терену. 

ком 5.00 

      
  

 

14 

Испорука и постављање 
конзолног семафорског 
стуба са распоном од 4,5 м, 
са отвором за ранжирање 
каблова минималне 
димензије 400x100 мм, са 
прикључном кутијом, 
поклопцем са бравом, висине 
у складу са прописима и са 
атестом, све испоручено на 
терену. 

ком 3.00 

      
  

 

15 

Испорука и монтажа носача 
висеће лантерне за 
причвршћивање постављене 
возачке латерне на конзолни 
семафорски стуб. Комплет са 
вијцима, навијкама, 
уводницама. 

ком 5.00 
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16 
Инсталационо монтажни 
радови 

кпл 1.00 
      

  
 

17 
Транспортни трошкови 
опреме и радне снаге 

кпл 1.00 
      

  
 

18 

Геодетски радови код израде 
пројектне документације и 
снимања свих грађевинских 
радова са овером код 
катастра. 

кпл 1.00 

      
  

 

19 

Регулација саобраћаја, 
обезбеђење градилишта, 
заштита саобраћаја за време 
грађевинских и монтажних 
радова према елаборату 
привремене саобраћајне 
сигнализације (саобраћајни 
знаци, баријере, трептачи, 
упозоравајући сигнали и 
друго). 

кпл 1.00 

      
  

 

 

УКУПНО 
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 Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ 

РЕД

НИ 

БРОЈ 

ОПИС 
ЈЕДИНИ

ЦА МЕРЕ 

КОЛИЧ

ИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1 

Командни микропроцесорски уређај са 
могућношћу детекторског рада и рада у 
кординацији. Микропроцесорски уређај 
мора бити опремљен са минимално 4 
возачких, 4 пешачке саобраћајне групе. У 
оквиру командног уређаја обезбедити 
интелигентни интерфејс који има 
могућност да са детектора (управљачких, 
бројачких) прими податке обичне 
управљачке и пренесе до контролера како 
за управљање тако о за архивирање 
података о саобраћајном оптерећењу у 
временским пресецима, те могућношћу 
преноса података у одређени центар. 
Командни уређај мора да оствари 
линијску координацију са системом 
постојећих типова уређаја (ПСВ, 
ФОТОН). 

ком 1.00    
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 Захтеви које мора да задовољи орман 

семафорског уређаја: 
-Уређај мора бити испоручен у једном 
орману са три одвојена дела 
-Орман мора бити у складу са захтевима 
надлежне електродистрибуције 
-Прикључење ормана на мрежу мора се 
извести у складу са захтевима надлежне 
електродистрибуције 
-У орману мора постојати довољно 
простора за смештај једне УПС јединице 
која омогућава рад уређаја у случају 
прекида напајања са мреже, у трајању од 
2 сата 
-У орману мора постојати довољно 
простора за смештај завршне оптичке 
кутије 
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Опши захтеви за функционалне 

могућности уређаја:-Могућност рада са 
различитим типовима латерни (Е 27, 
халогеним и ЛЕД)-Могућност рада у 
линијској или зонској координацији са 
системом постојећих типова уређаја 
(ПСВ, ФОТОН), при чему испад једног 
уређаја не сме да наруши координацију-
Могућност управљања са више 
раскрсница, са независним радом и 
испадањем-Могућност појаве једне фазе 
више пута у истом циклусу-Могућност 
давања предности возилима јавног 
превоза или возилима на интервенцији-
Могућност контролисања рада сигналних 
давача на раскрсници по захтеву 
наручиоца-Могућност надгледања рада 
сигналних давача очитавањем на излазу-
Могућност евидентирања рада уређаја 
током времена, евидентирање појаве 
грешака и испада-Могућност пуног 
евидентирања рада и меморисања у 
трајању од најмање 48 сати 
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  Могућност да евиденције о грешкама, 
испадима и поновним укључењима 
садржи најмање 100 последњих догађаја 
-Могућност да меморија са записаним 
подацима о раду и грешкама буде 
заштићена од измена података 
-Могућност очитавања уписаних планова 
рада сигнала или алгоритама из 
централне процесорске јединице уређаја, 
коришћењем софтвера произвођача 
уређаја, од стране корисника, применом 
преносивог ПЦ рачунара на терену 
-Могућност прикључивања дисплеја за 
одбројавање протицања времена за 
пешаке, возаче или трамваје 

  Захтеви у случају рада уређаја у 

систему мониторинга  

-Могућност прикључења уређаја на 
постојеће системе мониторинга рада 
семафорских уређаја 
-Могућност очитавања поруке о 
грешкама у систем за мониторинг или 
сервис, путем савремених технологија за 
комуникацију ГСМ и слично 
-Потпуна могућност прикључења уређаја 
у систем централног управљања 
саобраћајем, односно прилагођавање 
захтевима проширења цента као и 
прихватања протокола центра и система 
постојећих типова уређаја (ПСВ, 
ФОТОН) 
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  Захтеви у случају рада уређаја у 

зависности од саобраћајног 

оптерећења-Рад са детекторима који су 
данас у употреби (индуктивни, 
инфрацрвени и други)-Да хардверски и 
софтверски омогућава уписивање и 
извршавање функционалних алгоритама 
за рад светлосних сигнала који се 
заснивају на извршавању стања, сталној 
провери захтева са детектора и преласку 
из стања у стање преко прелазних стања, 
на бази испуњености пројектованих 
временских и логичких критеријума-
Контрола рада детектора и прелазак на 
резервни систем управљања у случају 
отказа детектора-Могућности 
подржавања функција продужења и 
одлагања најаве 
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  Захтеви везани за капацитет 

конфигурације семафорског уређаја 
-Конфигурација уређаја мора да 
подржава план рада сигнала који садржи 
26 сигналних група са могућношћу рада 
78 независних сигнала. Уређај мора да 
подржава до 50 различитих сигналних 
планова у фиксном режиму рада и 50 на 
бази модела или адаптибилим системима 
управљања где рачунар користи 
алгоритам оптимизације да одреди 
оптимално време трајања одређених 
сигналних појмова 
-Уређај мора да подржава рад у режиму 
променљивог трајања фаза у зависности 
од оптерећења на раскрсници, са 16 улаза 
за прикључење актуелних типова 
детектора са могућношћу проширења 
капацитета до 32 детекторске јединице 
-Конфигурација уређаја мора да 
омогућава рад у линијској координацији 
међусобно повезаних уређаја, при чему 
се мора задовољити услов да и у случају 
испада било ког остали уређаји остају да 
раде у координацији 
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-За међусобну комуникацију уређај мора 
да испуни услов да се користе сигнални и 
телефонски каблови, или оптички кабел, 
уз прихватање и других комуникационих 
система одржавања линијске 
координације, а нарочито могућност 
бежичне комуникације 
-Уређај мора да има могућност промене 
сигнал планова даљинским путем, путем 
ГПРС 
-Уређај мора да има могућност 
комплетне компатибилности са 
постојећим системом семафорских 
уређаја (ПСВ, ФОТОН) 
Основни безбедносни услови које 
модуларни, микропроцесорски 
семафорски уређај треба да испуњава 
дефинисани су европским стандардом ЕН 
12675. 

        

2 

Испорука ГПС/ГПРС модула за 
даљински надзор и управљање свих 
функција семафора ком 1.00   
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3 

Софтвер за даљинско управљање и 
надзор и управљање свих функција 
семафора ком 1.00   

      

4 

Уградња детектора присутности или 
бројања саобраћаја ком 2.00   

      

5 

Електроника детектора у управљачком 
уређају кпл 1.00   
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6 

Испорука и монтажа и лантерне возачке 
фи 300 троделне, израђене од пластичне 
масе поликарбонат ливене под 
притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је компактан 
ФУТУРЛЕД 3 уложак 

Обавезни технички услови које 

латерне морају задовољавати: 

- Кућиште латерне у коме су смештени 
светлосни модули-сигнални појмови, за 
обе димензије сочива, 210 и 300 мм,  
израђено од поликарбоната отпорног на 
удар класе ИР3 према стандарду ЕН 
60598-1, ултравиолетно зрачење, 
атмосферске утицаје и издувне гасове 
- Сочива латерни морају бити израђена 
од поликарбоната отпорног на удар, 
класе ИР3 према стандарду ЕН 60598-1. 
Сочива морају бити компактна са 
површином којом се постиже 
униформност осветљења површине, 
усмереност и смањење 
противфантомског ефекта 
- Држачи за монтажу латерни морају 
бити израђени од поликарбоната 
отпорног на удар класе ИР3 према 
стандарду ЕН 60598-1 или алуминијума. 
Спој држача и кућишта латерне мора да 
омогућава усмеравање сигналних 
појмова ради постизања најбоље 
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видљивости према саобраћајном току. За 
латерне са сочивима димензија 210 мм 
користе се држачи до 105 мм. За латерне 
са сочивима димензија 300 мм користе се 
држачи до 175 мм. 
- Симболи који се уграђују на одређене 
сигналне појмове-сочива на латернама, 
морају бити урађени тако да се добија 
тражени сигнални појам (стрелица, 
слуета пешака). Симболи одговарају 
ДИН стандардима. 
- Давач сигналног појма-светлосни модул 
мора бити уграђен као компактна 
јединица и херметички затворена 
- Ефекат фантомског светла мора бити 
најмање класе ИИИ  
- Извор светлости ЛЕД мора бити 
постављен у центру светлосног модула за 
све сигналне појмове 
-Униформност осветљаја површине 
сочива-сигналног појма према стандарду 
ЕН 12368 
- Електрично напајање 220 В (+20%, -
10%), 50 Хз 
- Максимална потрошња по сигналном 
појму за димензије сочива: 
- фи 210 мм максимално 14 W 
- фи 300 мм максимално 20 W 
- Интензитет светлости за сигнални појам 
за димензије сочива: 
- фи 210 мм-више од 200 цд 
- фи 300 мм-више од 400 цд 

ком 7   
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- Латерне се испоручују у комплету, тј. са 
унутрашњим и спољним ожичењем, 
држачима за монтажу и штитницима за 
сочива и са свим потребним материјалом 
и деловима потребним за уградњу на 
терену 
  



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња коловоза у Суботици са изградњом  система видеонадзора – 1. фаза, ЈН К 14/19 

107/111 

7 

Испорука и монтажа и лантерне пешачке 
фи 210 дводелне, израђене од пластичне 
масе поликарбонат ливене под 
притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је компактан 
ФУТУРЛЕД 3 уложак са симболом 
пешака. 

Обавезни технички услови које 

латерне морају задовољавати: 

као позиција 6 

ком 6.00    

      

8 

Испорука и монтажа лантерн фи 300 
једноструке (условни сигнал), израђене 
од пластичне масе поликарбонат ливене 
под притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је компактан 
ФУТУРЛЕД 3 уложак са симболом десне 
стрелице. 

ком 2.00    

      

9 

Испорука говорног модула за 
оријентацију слепих и слабовидих особа 
као додатни сигнал за пешаке са јасном 
говорном поруком ком 8.00    
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10 

Ситан монтажни електро и механички 
материјал (вијци, навијци, редне 
стезаљке, изолир трака и друго). 

кпл 1.00   
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11 

Комплетна монтажа опреме, сигналних 
стубова, постављање стубова на рам, 
обрада и формирање каблова са повезима 
у стубовима и командном уређају. 
Програмирање семафорског уређаја 
према захтевима пројекта са 
функционалном провером сигналних 
програма, логичких услова, програмских 
блокова, детекторских логика, временски 
устаљених и саобраћајно зависних 
програма, рада у координацији, модула за 
ручно управљање и других потребних 
процедура и поступака за рад 
семафорског уређаја. Ова ставка 
укључује и функционалну проверу 
уређаја са спољном опремом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кпл 1.00      
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И ШТРОСМАЈЕРОВЕ 

(РАСКРСНИЦА 2): 
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНО  

СА ПДВ-ОМ 

А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ   

УКУПНО     

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА -  РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И БРАЋЕ РАДИЋ (РАСКРСНИЦА 1): 

 УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 

А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ   

УКУПНО    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ И ШТРОСМАЈЕРОВЕ (РАСКРСНИЦА 2): 

А. ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Б.  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ   

УКУПНО    

ФАЗА 

1 

УКУПНО ФАЗА 1     
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА- I ФАЗА УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО СА 

ПДВ-ОМ 

1. САОБРАЋАЈНИЦЕ     

2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ РАДОВИ     

3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА     

4. СВЕТЛОСНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:     

УКУПНО:     

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ______________________                                               МП                                                            Понуђач 

 

                                                                                                                                                                 ____________________ 


