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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.29/2013 и 103/13), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број ЈН 1/2014, заводни број 404-22/2014-II и 
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број ЈН 1/2014, заводни број 
404-22/2014-II, припремљена је: 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – набавка светлосно сигналних уређаја 
за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014  

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
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I Општи подаци о јавној набавци 3 
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V 
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75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

12 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 
VII Образац понуде 24 
VIII Модел уговора 28 
IX Образац трошкова припреме понуде 30 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Кладово 
Адреса: ул. Краља Александра бр.35, 19320 Кладово  
Интернет страница: www.kladovo.org.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
На ову набавку ће се примењивати: 

• Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12); 
• Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о 

јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“, бр.33 од 11.јула 1997, 31/01, 
„Сл.гласник РС“, бр.30 од 7.маја 2010.); 

• Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној 
набавци („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“, 
бр.31/93); 

• Технички прописи везано за добра која су предмет јавне набавке; 
• Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак 

јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр.29/13 и бр.104/13); 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014 су добра – Набавка 
светлосно сигналних уређаја за једну раскрсницу. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Слађан Бобић, Службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: sbobic@kladovonet.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014 су добра – Набавка 
светлосно сигналних уређаја за једну раскрсницу. 
Ознака из општег речника набавке – 34996100 – Семафори; 45316212 – 
Инсталација семафора. 
Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 
документације. 
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.  
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III  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

 

 
1. Спољна опрема (у ЛЕД технологији) 

 
Ред. 
број 

ОПИС  Јединица 
мере  

Количина 

1. 

Примарни уређај за управљање сигналима на 
семафорској раскрсници који је у складу са стандардом 
EN 12675 и HD 638 SI:2001. 
Микропроцесорски уређај уградити у дводелни орман, за 
спољашњу монтажу. Орман са доње стране мора бити 
опремљен потребним бројем уводница и ребрастих 
црева за увод каблова. 

комада 1 

2. 
Сигнални стуб носач лантерни са прикључном реглатом 
и поклопцем са бравом, све испоручено на терену  - 
стандардни 

комада 8 

3. Возачка лантерна са три сочива против фантомске 
оптике пластична, испоручена на терену 

   

3.1.  - пречника 300 мм (црвено) комада 4 
3.2.  - пречника 210 мм (жуто и зелено) комада 8 

4. 
Пешачка лантерна са два сочива против фантомске 
оптике, пластична пречника 210 мм. комада 8 

5. Контрасна табла за лантерну пречника 300 мм. комада 4 
6. Кутија струјомера са струјомером комада 1 

7. Комуникациони кабловски систем за синхронизацију и 
избор програма 

комада 1 

8. 
Израда пројекта изведеног стања ожичења разводног 
ормана сигналног уређаја комада 1 

 
 

2. Монтажно демонтажни радови 
 

Ред. 
број ОПИС 

Јединица 
мере  Количина 

1. Програмирање сигналног уређаја комада 1 

2. 
Обрада сигналног кабла у семафорском стубу или 
семафорском уређају, скидање изолације, уклемавање у 
реглету и обрада 

комада 8 

3. 
Уградња сигналног уређаја на постоље семафорског 
уређаја са клемовањем каблова на реглету, повезивање 
уземљења, нуловање и друго 

комада 1 

4. 
Монтажа сигналног стуба, повезивање стуба на рам, 
испорука и уградња везивног материјала, провлачење 
кабла у стуб  - стандардни 

комада 8 
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5. 
Монтажа  возачке или пешачке лантерне на сигнални 
стуб са уклемавањем проводника на реглету стуба комада 14 

6. Монтажа контрасне табле на стуб комада 4 

7. 
Постављање поцинковане цеви ф60mm за два 
саобраћајна знака, са десне стране сигналног стуба у 
нивоу семафора  

комада 4 

8. Испорука и провлачење сигналног кабла  - 24-1,5 мм. метара 100 
9. Испорука и провлачење поцинковане траке метара 20 

10. Израда заштитног уземљења са побијањем сонде комада 1 
11. Мерење уземљења комада 1 
12. Обрада енергетског кабла комада 1 
13. Монтажа кутије за струјомер комада 1 

     
 
Напомена: Сви ставови спецификације подразумевају извођење сваке 
позиције рада безусловно стручно, пуштање у пробни рад, прецизно и 
квалитетно а у свему према: описима у овој спецификацији, важећим техничким 
прописима, опште техничким условима за извођење радова, стандардима и 
упуствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије 
условљено.  
У свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, 
подразумева се набавка, израда, транспорт и монтажа. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СА ОПИСОМ РАДОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Елементи саобраћајне сигнализације обухваћени овим пројектом су: 

А/ Технички услови за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих 
елемената сигнализације и опреме, објашњени су кроз одговарајуће позиције 
ових радова; 

Б/ Наручивање елемената сигнализације и опреме врши се на основу предмера 
радова у пројекту; 

В/ Израда појединих елемената врши се на основу одговарајућих српских 
стандарда, односно детаљних цртежа у пројекту; 

Г/ Постављање, односно извођење појединих елемената врши се на основу 
плана вертикалне и хоризонталне сигнализације, детаљних цртежа, 
Правилника о саобраћајним знаковима на путевима, као и на основу плана 
диспозиције светлосних сигнала и плана кабловске канализације. 

 
1. ЕЛЕМЕНТИ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Пројектна сигнализација је стандардног типа. Извођење светлосне 
сигнализације се врши према пројектованој диспозицији светлосних сигнала и 
плану кабловске канализације, а рад сигнала је дат плановима темпирања 
сигнала и планом измене програма. 
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Елементи опреме 

а/ Возачке лантерне (са три сочива) су са светлосним пречником од φ 300 мм и 
φ 210 мм. Све возачке лантерне морају бити израђене у ЛЕД технологији снаге 
мање од 12W. 

б/ Возачке лантерне са једним сочивом су израђене у ЛЕД технологији снаге 
мање од 12W, светлосног пречника φ 210 мм. 

в/ Лантерна се испоручује у комплету, са унутрашњим и спољашњим 
ожичењем, држачима за монтажу и штитницима за сочива и са свим потребним 
материјалом и деловима потребним за уградњу на терену.  

г/ Лантерна мора да испуњава услове прописане стандардима ЕН 12368 и ЕН 
60598-1. 

д/ Пешачке лантерне су са два сочива, дводелне и имају сигнални отвор φ 210 
мм. 

ђ/ Сочива семафора са горње и бочних страна морају бити заштићена 
засењивачима. 

 
Постављање сигналних уређаја 

а/ Број и положај сигналних уређаја је представљен планом диспозиције 
светлосних сигнала. 

б/ Постављање семафора се мора изводити у складу са захтевима поштовања 
слободног профила возила и пешака: 
 - Семафори који се постављају на стуб поред коловоза, морају бити 
постављени на висини од 2 м до 2,5 м изнад површине коловоза. 
- Растојање осовине стуба семафора од ивице коловоза износи од 0,75 - 1,00 м  

в/ У конструктивном смислу неопходно је поштовати принцип: један стуб = један 
шахт (због потреба одржавања и евентуалних каснијих прерада система веза 
од управљачке кутије до сигналних уређаја). 

г/ Систем темељења стубова за семафоре изводи се са подложном плочом               
(због евентуалне замене оштећених стубова). 

д/ За управљање одвијања програма - плана рада светлосних сигнала уграђује 
се управљачки уређај по избору инвеститора. Управљачки уређај на 
раскрсници треба да има могућност проширења за касније фазе изградње, а 
уколико се изврши додатна реконструкција прилазних праваца. 

ђ/ Примарни уређај са управљање сигналима на семафорској раскрсници мора 
бити у складу са стандардима ЕН 12675 и ХД 638 СИ:2001. Уређај мора бити 
опремљен (набавка,уградња,мерења-испитивања) за активно управљање за 
координацију, опремљен са свим неопходним елементима,уређајима и 
деловима који су неопходни за захтевани рад уређаја. 

е/ Управљачки уређај на раскрсници треба да задовољи следеће саобраћајне 
захтеве: 
- мора да омогући повезивање са постојецим уредјајем БТЦ1000–централом 
система даљинског управљања и надгледања у зелени талас, централизован      
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систем управљања или  координисани систем управљања и надгледања,  
путем кабловске везе или бежично 
-комуникациони протокол мора да обезбеди пуну контролу централи на ново 
постављеном уредјају  
- трепћуће зелено за возаче, 
- врше детекцију и сигнализацију:  

1. прегоревања црвених сијалица 
2. прескакања активирања појединих група 
3. заустављања циклуса 
4. једновременог активирања конфликтних зелених сијалица 
5. активирање црвене и зелене сијалице исте групе 
6. исправност основног једносекундарног такта, 

- приликом нерегуларног рада уређаја (када се појави нека од наведених  
грешака) уређај треба да аутоматски прелази на рад жутог трептача, а пали се                         
сијалица индикација врсте грешке, 
- уређаји треба да поседују склоп (уклопни часовник) за промену програма, 
- уређај треба да поседује гаранцију произвођача за поуздан рад у свим 
временским условима у току године, 
- напајање уређаја треба да буде стандардно ( 220 В ± 20%, 50 Хз ) 24 часа;  
уређај треба да поседује монофазно електрично бројило 10 до 40А, уз уградњу    
прекидача номиналне струје 10А типа У или Ц. 

ж/ Уземљење стубова и уређаја се врши према стандарду СРПС Н.Б2.741 
(Електричне инсталације ниског напона: Захтеви за безбедност - Заштита од 
електричног удара); комплетна заштита решиће се пројектом напајања. 

з/ Израдити Пројекат изведеног стања ожичења опреме разводног ормана 
према важећим СРПС стандардима и прописима за ову врсту инсталација. 

и/ Сва опрема у разводном орману управљачког уређаја треба да буде јасно 
означена одговарајућим словно-нумеричким пластичним ознакама сходно 
пројекту изведеног стања опреме у орману. Ово се односи на означавање 
редних стезаљки (клема) и елемената управљачког уређаја, као и на 
означавање проводника унутрашњих веза у орману. Обавезно означити све 
каблове који улазе у орман лименим или пластичним ознакама у складу са 
пројектом изведеног стања разводног ормана.  
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IV  ПОНУДА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА 

 
 
 

1. Спољна опрема (у ЛЕД технологији) 
 
 

Ред. 
број ОПИС  

Јединица 
мере  Количина 

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

1. 

Примарни уређај за управљање 
сигналима на семафорској 
раскрсници који је у складу са 
стандардом EN 12675 и HD 638 
SI:2001. 
Микропроцесорски уређај 
уградити у дводелни орман, за 
спољашњу монтажу. Орман са 
доње стране мора бити опремљен 
потребним бројем уводница и 
ребрастих црева за увод каблова. 

комада 1 

  

2. 

Сигнални стуб носач лантерни са 
прикључном реглатом и 
поклопцем са бравом, све 
испоручено на терену  - 
стандардни 

комада 8 

  

3. 
Возачка лантерна са три сочива 
против фантомске оптике 
пластична, испоручена на терену 

   
  

3.1.  - пречника 300 мм (црвено) комада 4   
3.2.  - пречника 210 мм (жуто и зелено) комада 8   

4. 
Пешачка лантерна са два сочива 
против фантомске оптике, 
пластична пречника 210 мм. 

комада 8 
  

5. 
Контрасна табла за лантерну 
пречника 300 мм. комада 4 

  

6. Кутија струјомера са струјомером комада 1   

7. 
Комуникациони кабловски систем 
за синхронизацију и избор 
програма 

комада 1 
  

8. 
Израда пројекта изведеног стања 
ожичења разводног ормана 
сигналног уређаја 

комада 1 
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2. Монтажно демонтажни радови 

 

Ред. 
број ОПИС 

Јединица 
мере  Количина 

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

1. Програмирање сигналног уређаја комада 1   

2. 

Обрада сигналног кабла у 
семафорском стубу или 
семафорском уређају, скидање 
изолације, уклемавање у реглету 
и обрада 

комада 8 

  

3. 

Уградња сигналног уређаја на 
постоље семафорског уређаја са 
клемовањем каблова на реглету, 
повезивање уземљења, нуловање 
и друго 

комада 1   

4. 

Монтажа сигналног стуба, 
повезивање стуба на рам, 
испорука и уградња везивног 
материјала, провлачење кабла у 
стуб  - стандардни 

комада 8 

  

5. 

Монтажа  возачке или пешачке 
лантерне на сигнални стуб са 
уклемавањем проводника на 
реглету стуба 

комада 14 

  

6. Монтажа контрасне табле на стуб комада 4   

7. 

Постављање поцинковане цеви 
ф60mm за два саобраћајна знака, 
са десне стране сигналног стуба у 
нивоу семафора  

комада 4 

  

8. 
Испорука и провлачење сигналног 
кабла  - 24-1,5 мм. метара 100 

  

9. 
Испорука и провлачење 
поцинковане траке метара 20 

  

10. Израда заштитног уземљења са 
побијањем сонде комада 1   

11. Мерење уземљења комада 1   
12. Обрада енергетског кабла комада 1   
13. Монтажа кутије за струјомер комада 1   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 

Ред. број                      Опис Укупно динара без ПДВ-а 

1. Спољна опрема (у ЛЕД технологији)  

2. Монтажно демонтажни радови  

 
 
 
        

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара – набавка светлосно сигналних 
уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

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

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – набавка светлосно сигналних 
уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

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

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, 
мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним 
језицима. 
 
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.  
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: Општинска управа Кладово, ул.Краља 
Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
добара – набавка светлосно сигналних уређаја за једну раскрсницу, број 
ЈН 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 13.03.2014.године до 10.00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, дана 13.03.2014.године у 11.00 часова на адреси: Општина Кладово, 
ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово (сала на спарту). 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 

Понуда мора да садржи: 
• изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона; 
• образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
• модел уговора (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од 

стране одговорног лица); 
• понуду са јединичним ценама (потписано и оверено печатом понуђача); 
• изјаву о независној понуди (потписану и оверену печатом понуђача); 
• средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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: Општина 
Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка светлосно сигналних 
уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка светлосно сигналних 
уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка светлосно сигналних 
уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка светлосно 
сигналних уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
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. 
 
7. 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) до 6) 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,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана службеног 
пријема рачуна. Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа о 
добром извршењу посла од стране наручиоца. 
Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена. 

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ЈН 1/2014  19/ 32 
  

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
8.3. Грешке у квалитету (рекламација) 
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати завршетак уговорене 
испоруке и извршења радова. У случају записнички утврђених недостатака у 
квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 
од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.  
Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити 
одбијена. 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
10. 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, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
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заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање 
колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 
12.   ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail: sbobic@kladovonet.com  или факсом 
на број 019/801-563 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију 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, 
број ЈН 1/2014” . 
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.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
 
Економски најповољнија понуда ће се сматрати она понуда која буде имала 
највише пондера рангираних на основу пондера одређених за елементе 
критеријума, и то:  
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16.1. Понуђена цена 
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде.  
Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 90. 
Понуда са најнижом укупном ценом из понуде (Ц мин) добија максимални број 
пондера, то јест 90. Број пондера за укупну цену из понуде (Ц) осталих понуда 
израчунава се према формули: 

Бц = 90 * Ц мин 
       Ц 

  
16.2. Рок испоруке добара и извршења радова 
Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 10. 

Понуда са најкраћим понуђеним роком добија 10 пондера. 
Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по 
формули: 
 
 Најкраћи понуђени рок х максималан број пондера (10)  

Рок из понуде која се рангира 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као економски 
најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, ће бити изабрана она 
понуда која има више пондера код елемента критеријума понуђена цена. 
 
18. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
  
19. 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
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електронском поштом на e-mail: sbobic@kladovonet.com, факсом на број 
019/801-563 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на 
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
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.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара 
– набавка светлосно сигналних уређаја за једну раскрсницу, број ЈН 1/2014  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Услови плаћања 
 

 

 
Рок испоруке добара и извршења радова 
 

 

Гарантни рок (не краћи од 2 године)  

Пост – гаранцијско одржавање не краћи од 2 
године) 

 

 
Рок за решавање рекламација 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________            _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР 
Закључен између: 
 

1. ОПШТИКЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул. Краља 
Александра бр.35, коју заступа председник Радован Арежина (у 
даљем тексту „Наручилац“), порески идентификациони број 
100697090, и 

 
2. __________________________, са седиштем у 
_________________, ул._______________________ бр.____, кога 
заступа _______________ (у даљем тексту „Испоручилац“), 
порески идентификациони број ____________  

 
 

Заједнички назив за учеснике у овом послу је „Уговорне стране“. 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка 

светлосно сигналних уређаја за једну раскрсницу. 
  Испоручилац се обавезује да Наручиоцу обезбеди у току трајања овог 

уговора испоруку добара и извршење радова одговарајућег квалитета.  
 

Члан 2. 
 Уговорне стране су се споразумеле да у тренутку закључења овог 
Уговора важе услови који су дати у понуди број:____ од ___________.год. и да 
цена на дан закључења овог уговора износи ________________ динара 
(__________________________) без ПДВ-а. Уговорену цену чини цена са ПДВ-
ом и она износи _____________________. 

Цена је фиксна у периоду важења Уговора.  

 
Члан 3. 

Уговорне стране су се споразумеле да се фактурисање за извршену 
испоруку добара и извршене радове изврши након завршетка посла, са роком 
плаћања од ____ дана од дана службеног пријема рачуна, а након прихватања 
истог од стране наручиоца. 
 

Члан 4. 
За неизмирене обавезе у уговореном року, Уговорне стране су сагласне 

да Наручилац Испоручиоцу зарачунава законску затезну камату према важећим 
прописима, на износ за који ће Наручилац Испоручиоцу доставити књижно 
задужење у циљу усаглашења пословних књига. 

 
Члан 5. 

Крајњи рок за испоруку добара и завршетак уговорених радова из члана 
1. овог Уговора је ____ дана од дана обостраног потписивања уговора. 
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Члан 6. 

 Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог 
Уговора или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно. 

 Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора 
странке уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару. 

 
Члан 7. 

 Сва питања која се појаве у току реализације овог Уговора а нису њиме 
обухваћена или су обухваћена, а захтевају промену, регулисаће се посебним 
Анексима уз овај Уговор. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 

 
Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна. 

 
Члан 9. 

  Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 
припадају свакој уговореној страни. 
 
 
 
        За Наручиоца,               За Испоручиоца,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова – набавка светлосно сигналних уређаја за 
једну раскрсницу, број ЈН 1/2014, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

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

 
 

ДУЖНИК: ____________________________________________  
Седиште: _____________________________________________  
Матични број: ________________________________________  
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  
Текући рачун: _________________________________________  
Код банке:_____________________________________________  
 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: Општина Кладово (Поверилац)  
Седиште: Кладово, ул.Краља Александра бр.35  
 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ 
и овлашћујемо Општину Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а за ЈН 01/2014, што номинално износи _______________ динара без 
ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.  

Рок важења ове менице је од _________ 2014. године до __________ 2014. 
године.  

Овлашћујемо Општину Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као Повериоца, 
да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника.  

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 
свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 
приоритета у наплати са рачуна.  

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

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих 
потписа код наведене банке.  

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  
 
 
    Датум и место издавања    М.П.     Дужник - издавалац  
                     овлашћења                                                               менице  
      ____________________________                        ____________________________  
                                                                                              потпис овлашћеног лица 


