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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), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-29       

од 25.09.2013.године  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-29/1     од 

25.09.2013.године , припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности обликоване по партијама– Набавка и уградња 

опреме за јавну безбедност саобраћаја 

 

 

 

 
ЈН бр.404-29 

 

 

Конкурсна документација садржи : 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста , техничке карактеристике ,квалитет , количина и 

опис добара , радова или услуга , начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета , рок 

извршења или испоруке добара , евентуалне додатне 

услуге исл. 

5-7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама 

8-9 

IV.1. Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76.ЗЈН 

у поступку јавне набавке мале вредности број 404-29 

10 

IV.2. Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у 

поступку јавне набавке мале вредности број 404-29-за 

подизвођача 
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V Упуство понуђачима како да саставе понуду 12-19 
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IX Oбразац изјаве о независној понуди 40 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина Мали Зворник,општинска управа 

Адреса:....... Краља Петра I 38,Мали Зворник 
Интернет страница:www. malizvornik.rs 

 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

обликоване у партије у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.404-29 су  добра Набавка и уградња опреме за јавну 

безбедност саобраћаја 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Драгана Марковић и Миливоје Танацковић 

Еmail адреса (или број факса):015/472-270,015/472-191 dragana.markovic@malizvornik.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 404-29   су добра Набавка и уградња опреме за јавну 

безбедност саобраћаја 

 

 

Набавка је обликована у две партије: 

1.Партија I- Набавка и уградња дигиталних уређаја за очитавање брзине  

2.Партија II-Набавка и уградња хоризонталне и вертикалне сигнлизације 
Ознака из општег речника набавке: 

 -34928470-Сигнализација 

-34992300-Уличне ознаке 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

ТЕХНИЧКЕ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ 

  

1. Партија I- Набавка и уградња дигиталног уређаја за очитавање брзине 

Место испоруке и уградње улица Краља Петра I бр.8 у Малом Зворнику код Основне 

школе „Бранко Радичевић“ и улица Краља Петра I бр.38 у Малом Зворнику 

1.Дигитални уређај за очитавање брзине 

2.Дигитални уређај за очитавање брзине-са могућношћу временски променљиве 

дозвољене максималне брзине (30 km/h  или 50 km/h) и дигиталним приказом  исте  

 
Информациони дисплеј мора да буде сачињен од чврстог материјала, отпоран на атмосферске 

утицаје,  димензија 1400 x 760 x 120 мм са целокупном опремом. 

Предњи део дисплеја треба да је израђен од ретрорефлектујуће, антиграфит фолије. 

Брзински дисплеј мора без сметњи и застоја да ради у температурном опсегу од -20 до +45 

степени Ц. 

Сензор брзине треба да буде микроталасни радар на принципу Доплеровог ефекта. 

Детектор брзинског дисплеја детектује смер возила при чему искључиво мора да детектује 

долазећа возила, при чему на одлазећа возила не сме да има ефекта.  Максимална 

удаљеност детекције возила је 150 м. 

  Брзински дисплеј мора да  има могућност временски променљиве дозвољене максималне 

брзине (30 км/х или 50 км/х) која се изводи и приказује у облику саобраћајног знака фи 600 

и променљивог натписа брзине величине 400 мм. (односи се на дигитални уређај под 

редним бројем 2) 

Приликом прекорачења максималне брзине дисплеј мора да има могућност упозоравања у 

виду трептања. 

Брзински дисплеј мора да омогућава даљинско надзирање и праћење рада путем 

ГСМ/ГПРС телефонске мреже или интернет прикључка. Комуникација мора да буде 

двосмерна. 

У случају постојања више брзинских дисплеја на различитим локација мора постојати 

могућност повезивања свих дисплеја у јединствени систем централног надзора. Дисплеј 

мора да у одређеним временским интервалима, минимум 15 минута, шаље у централу 

информацију о броју и брзини свих возила. Централна јединица мора да омогући дисплеју 

преузимање података о задатој максималној брзини за актуелни датум и време. Поред 

података о саобраћају мора се омогућити слање података о тренутном стању дисплеја 

(кварови, нестанак напајања ...) који се региструју као упозорење. 
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Брзински дисплеј мора да има могућност прилагођавања саобраћајним захтевима за задату 

локацију путем програмирања. Програмирају се: 

- минимална брзина на коју се реагује 

- брзина после чијег прекорачења дисплеј трепће 

Брзински дисплеј мора да подржава програмирање унапред припремљеног, готовог, 

предвиђеног календара са унетим вредностима брзине за поједина времена. Такође мора се 

омогућити одступање од предвиђеног календара према захтевима микролокације постављеног 

дисплеја. Мора да се омогући прилагођавање зимском и летњем рачунању времена, као и 

могућност одступања услед непредвиђених околности (временске и природне непогоде и 

слично)- (односи се на дигитални уређај под редним бројем 2) 

Уз брзински дисплеј мора да има  кориснички програм који има могућност  приказивања 

периодичних извештаја и статистичких података 

Брзински дисплеј мора да подржава напајање преко дистрибутивне НН мреже, соларном 

енергијом или са јавне расвете максималне потрошње до 25 W. 

 

 

2.Партија II- Набавка и уградња хоризонталне и вертикалне сигнлизације 

 

Место испоруке и уградње улица Рибарска у Малом Зворнику 

 

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ  

 Вертикална препрека од гуме - успоривач саобраћаја  

Гумени модул димензија 950 

мм х 500 х 50 мм  

m'  9,0 

Гумени завршни елемент - 

леви, димензија 950мм х 175  х 

50мм 

ком  2 

Гумени завршни елемент - 

десни, димензија 950мм х 175  

х 50мм 

ком  2 

На основу ширине улица (4,5 m) у којима је предвиђено постављање гуменог 

успоривача саобраћаја на две локације  неопходан број сегмената за уградњу је 18 

(осамнаест), а неопходан број крајњих сегмената је 4 (четири). 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

2. Носачи саобраћајних знакова  

 Једностубни цевни носачи   

Једностубни цевни 

носачи ф-60 ,дужине 3,5 

m  

ком  4 
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3.  Стандардни саобраћајни знакови 

 Знакови обавештења  

III - 79 (квадратни странице 600 

мм) - класа II  

 

ком  4  

Напомена: знак мора бити од одговарајуће класе фолије за категорију пута на коме се 

поставља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                              М.П.                      ________________________ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

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

ТИХ УСЛОВА 
 

 

 

 

I.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. 

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. 

 

 

2.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за 

партију I и партију  II , у складу са чланом 76.Закона,понуђач доказује на следећи 

начин: 

2. )  Да располаже довољним  кадровским капацитетом.  

-Довољан кадровски капацитет: да понуђач пре слања позива за подношење понуда, 

односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки има 

запослено лице или лице ангажовано по уговору -  са одговарајућом лиценцом 470 

Инжењерске коморе Србије. 

1.Извештаја о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре – 

за 2010.,2011.и 2012.год не старији од 6 месеци од дана објављивања  позива на 

Порталу управе за јавне набавке којим се доказује да није пословао са губицима у 

последње три године.  
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Доказ: Копија лиценце 470 одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације 

заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца 

лиценце који је код понуђача запослен - фотокопија радне књижице и  МА образац, 

односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија 

уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други 

уговор о радном ангажовању. 
 

 

 

1. 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 (IV.1 Образац изјаве), 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, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да потпише и овери Изјаву.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом.  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија,уколико се одлучи на достављање доказа уз понуду. 
 

Понуђач  чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 

који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива 

наручиоца(који ће наручилац упутити понуђачу чија је понуда оцењена као 

најповољнија пре доношења одлуке о додели уговора) достави оргинал или 

оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75.Закона о јавним 

набавкама. Доказе из члана 75.Закона о јавним набавкама уколико један  

понуђач буде изабран за обе партије као најповољнији може да  достави  

један примерак за обе партије. 

 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени о испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступа до 

доношења одлуке,односно закључења уговора,односно током важења уговора о 

јавној набавци  и да је документује  на прописан начин. 
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IV.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. и 76.  ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-29 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,у 

поступку јавне набавке  Набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја 

број 404-29 за Партију бр._________испуњава све услове из члана 75.и 76.  Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и 

то да: 

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

регистар; 

2) понуђач 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

5) понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине 

6) понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског  и кадровског 

капацитета који је одређен у конкурсној документацији 

 

Напомена: 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 за обе партије у Изјави о испуњавању услова  уписује  

Партија I  и II. 

 

Датум:      Потпис овлашћеног лица понуђача 

___________      М.П.          _______________________________ 
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IV.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БРОЈ 404-29 - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, 

поступку јавне набавке Набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја- 

број 404-29, за партију бр._______испуњава све услове из члана 75.  Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то да: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

Датум:      Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

________________    М.П.          _______________________________ 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН 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:  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник 

, са назнаком: ,,Понуда за  јавну набавку Набавка и уградња опреме за јавну 

безбедност саобраћаја- за Партију бр.___________ –ЈН бр.404-29/2  - НЕ 

ОТВАРАТИ -”     

Понуда мора да садржи: 

   ЗА ПАРТИЈУ  I : 

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.и 76.ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности број 404-29  

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у поступку јавне набавке 

мале вредности број 404-29-за подизвођача  

-Изјава о поштовњу обавеза које произилазе из важећих прописа 

-Образац изјаве о независној понуди   

- Образац понуде –за партију I  

- Oбразац структурне цене –за партију I  

- Модел уговора –за партију I 

 

ЗА ПАРТИЈУ  II : 

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.и 76.ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности број 404-29  

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у поступку јавне набавке 

мале вредности број 404-29-за подизвођача  

-Изјава о поштовњу обавеза које произилазе из важећих прописа 

-Образац изјаве о независној понуди   

- Образац понуде –за партију II 

- Oбразац структурне цене –за  партију II 

- Модел уговора –за партију II 

 

Крајњи рок за достављање понуда је 9 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до   09.10.2013. године до 12,00 

часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Место , време  и начин отварања понуда:  
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Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља 

Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 

дана    09.10.2013 године  у 12.15 часова. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати 

активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује 

и печатом оверава. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 

у конкурсној документацији. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена; 

2) уколико поседује битне недостатке; 

3) уколико није одговарајућа; 

4) уколико ограничава права наручиоца; 

5) уколико условљава права наручиоца; 

6) уколико ограничава обавезе понуђача; 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће 

утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 

понудама 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да у 

понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене 

партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да 

понудом нису обухваћене све ставке, тј.сви тражени елементи једне партије, понуда за 

наведену партију се одбија као неприхватљива. 

 

У случају да понуђач подноси понуду за две или више партија она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуда садржи  обрасце оне 

партије за које се и подноси понуда. 

Свака партија може бити предмет посебног уговора. 

  

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општине Мали Зворник, 

Краља Петра I 38,Мали Зворник . 
са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку Набавка и уградња опреме за јавну безбедност 

саобраћаја- за Партију бр. ___________,  ЈН бр.404-29/2 – НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку Набавка и уградња опреме за јавну безбедност 

саобраћаја- за Партију бр. ___________, ЈН бр.404-29/2 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за за јавну набавку Набавка и уградња опреме за јавну безбедност 

саобраћаја- за Партију бр.___________, ЈН бр. 404-29/2- НЕ ОТВАРАТИ”  

 или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Набавка и уградња опреме за јавну 

безбедност саобраћаја- за Партију бр.___________ЈН бр .404-29/2- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље 2 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(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 је дужан да, у Обрасцу понуде наведе 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.  



Page 15 of 41  

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова ( Изјаву о испуњавању услова. из члана 75. ЗЈН у поступку 

јавне набавке мале вредности број 404-29-за подизвођача (образац IV.2.) 

 

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. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући 

добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) 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. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављене фактуре. 

Рок плаћања  не дужем од 45  дана од дана испостављања фактуре. 

 

9.2.  Захтев у погледу места  и рока испоруке добара 

Рок испоруке и уградње: у року kojи не може бити дужи од 10  дана од дана 

потписивања  уговора 

Место испоруке и уградња за партију I: улица Краља Петра I бр.8 у Малом Зворнику 

код Основне школе „Бранко Радичевић“ и улица Краља Петра I бр.38 у Малом 

Зворнику  

Место испоруке и уградња за партију II: улица Рибарска у Малом Зворнику 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
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9.4.Гарантни рок  : не краћи од 24 (месеца) рачунајући од дана  испоруке добара. 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  

с тим да ће се  за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена  предмета јавне набавке са уградњом и свим пратећим 

трошковима. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у моменту 

потписивања уговора достави Наручиоцу: 

 
1. За партију број 1 и партију број 2 .:  

 
Гаранција за добро извршење посла (коју доставља најповољнији понуђач при 

закључењу уговора): (БЛАНКО СОЛО МЕНIЦА, прописно потписана и оверена, која ће 

представљати  средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на 

попуну у износу до  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  

 

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава и 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача 

 фотокопију захтева за регистрацију менице 

 

Напомена:   Овера  картона  депонованих потписа, од стране овлашћене  банке, не 

може бити старија од дана упућивања позива (доставља се у фотокопији). 

Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извођачу ,на писани 

захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Уколико понуђач поднесе понуду за обе партије дужан је да достави две менице за партију I и 

за партију II. 
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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. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 

,Општине Мали Зворник, Краља Петра I 38 Мали Зворник или на email: 

dragana.markovic@malizvornik.rs          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, ЈН бр.404-29    

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

15. 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.  

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из чл. 23. 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 доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 

3. ЗЈН, 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. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) 

ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, наручилац ће понуду понуђача који је на списку 

негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је 

предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће избарана понуда оног понуђача који је понудио  дужи гарантни рок .У случају 

истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио повољнији начин плаћања- у погледу дужег рока плаћања. 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен 

печатом)  

1. Понуђачи су дужни да сачине и приложе Изјаву у којој изричито наводе: 

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине 

б)као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај) 

 

  

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  
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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 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  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 захтава за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН; 

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 

ЗЈН, 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 6 (шест) месеци. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр........................од.......................... за јавну набавку  Набавка и уградња опреме 

за јавну безбедност саобраћаја, ЈН број 404-29 Партија бр.___________ 

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 учеснима 

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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СПОРАЗУМ  ЧЛАНОВА  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", број 124/2012) саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :  

 

                                                                                           Име и презиме овлашћеног лица 

Датум:    ____________   

   

                                                       

М.П. 

 

 

          Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

            

 

                                            М.П.                         ______________________________ 

 

ПОДАТАК О  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 

ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ  

1. Члану групе који ће бити носилац 

посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 

  Потпис одговорног лица: 

_____________________

_ 

                                       

м.п. 

2. Понуђачу који ће у име групе 

понуђача потписати уговор 

  Потпис одговорног лица: 

_____________________

_ 

                                       

м.п. 

3. Понуђачу који ће у име групе 

понуђача дати средство обезбеђења 

 

  Потпис одговорног лица: 

_____________________

_ 

                                       

м.п. 

4. Понуђачу који ће издати рачун:   Потпис одговорног лица: 

_____________________

_ 

                                       

м.п. 

5. Рачуну на који ће бити извршено 

плаћање:  

 

 

6. Oбавезе сваког од понуђача из 

групе понуђача за извршење 

уговора: 
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5)ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ I 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.............. - Набавка и уградња дигиталних уређаја за 

очитавање брзине,  

1.Понуду подносим: 

1)самостално 

2)са подизвођачем -______________________________ 

-__________________________________ 

3)као заједничку понуду-_________________________ 

-_________________________________ 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од _________________ 

дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра 

и уградњу 

 

 

Рок важења понуде 

 

Износи____________ дана од 

дана отварања понуда (не 

краћи од 30 дана)                                           

словима                                           

 

Рок испоруке и уградње ______________дана од дана 

потписивања уговора 

 

Гарантни рок ______________(не краћи од 

24 (месеца) рачунајући од 

дана  испоруке добара) 

 

   

 

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. 

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, за који и подносе 

понуду. 
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5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ- Партија I- Набавка и уградња дигиталног 

уређаја за очитавање брзине 

 

1. Набавка и уградња дигиталног уређаја за очитавање брзине 
 

Опис добара Јед.мере количи

на 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Цена без ПДВ-а 

1 Дигитални уређај за 

очитавање брзине 

ком 1   

2 Дигитални уређај за 

очитавање брзине-

са могућношћу 

временски 

променљиве 

дозвољене 

максималне брзине 

(30 km/h  или 50 

km/h) и дигиталним 

приказом  исте  

ком 1   

УКУПНО 1+2 без ПДВ-а  

 ПДВ 20%  

 са ПДВ-ом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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5.2)  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ II 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.............. – Набавка и уградња хоризонталне и 

вертикалне сигнлизације 

1.Понуду подносим: 

1)самостално 

2)са подизвођачем -______________________________ 

-__________________________________ 

3)као заједничку понуду-_________________________ 

-_________________________________ 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од _________________ 

дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра 

и уградњу 

 

 

Рок важења понуде 

 

Износи____________ дана од 

дана отварања понуда (не 

краћи од 30 дана)                                           

словима                                           

 

Рок испоруке и уградње _____________дана од дана 

потписивања уговора 

 

Гарантни рок _____________(не краћи од 24 

(месеца) рачунајући од дана  

испоруке добара) 

    

 

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. 

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, за који и подносе 

понуду. 
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5.3ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ Партија II- Набавка и уградња хоризонталне 

и вертикалне сигнлизације 

 

Место испоруке и уградње улица Рибарска у Малом Зворнику 

 

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ  

 Вертикална препрека од гуме - успоривач саобраћаја  

 Опис добара Јед.мере количин

а 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Цена без 

ПДВ-а 

Гумени модул димензија 950 х 

500 х 50 мм  

м′ 9,0   

Гумени завршни елемент - леви, 

димензија 950мм х 175  х 50мм 

ком  2   

Гумени завршни елемент - 

десни, димензија 950мм х 175  х 

50мм 

ком  2   

 УКУПНО 1+2+3  

 

На основу ширине улица (4,5 m) у којима је предвиђено постављање гуменог 

успоривача саобраћаја на две локације  неопходан број сегмената за уградњу је 18 

(осамнаест), а неопходан број крајњих сегмената је 4 (четири). 

 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

2. Носачи саобраћајних знакова  

 Једностубни цевни носачи   

 Опис добара Јед.мере количи

на 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Цена без ПДВ-а 

Једностубни цевни 

носачи ф-60, дужине 3,5 

m  

ком  4   

 УКУПНО  

 

 

3.  Стандардни саобраћајни 

знакови 

 

 Знакови 

обавештења 

Јед.мере количин

а 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Цена без ПДВ-а 

III - 79 (квадратни 

странице 600 мм) - класа 

II  

 

ком   4   

 УКУПНО  

Напомена: знак мора бити од одговарајуће класе фолије за категорију пута на коме се 

поставља 
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1. ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
   

 Вертикална препрека од гуме - успоривач саобраћаја     

2. ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
   

 Носачи саобраћајних знакова     

3. Стандардни саобраћајни знакови    

  УКУПНО 

1+2+3 

без ПДВ-а  

   ПДВ 20%  

   са ПДВ-

ом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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6.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ 

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012), а у предмету јавне набавке мале вредности обликоване по партијама Набавка  

и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја,Партија бр._______ ЈН број 404-29  , 

понуђач 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

 

 

 

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе 

које прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада 

и заштити животне средине. 

 

 

 

 

У _______________, дана _______________ 

 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПАРТИЈУ I И ЗА ПАРТИЈУ II 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

        _____________________ 
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Поглавље VII. 

МОДЕЛ УГОВОРА 

     (Партија бр.I) 
Уговор  за набавку и уградњу дигиталних уређаја за очитавање брзине 

 

 

 
Закључен између: 

Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику , улица Краља Петра I 38 , 

 ПИБ: 102143310 

 Матични број: : 07170874 

Број рачуна:  :   840-88640-85 

 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа :Председник Миодраг Лазић,проф 

(у даљем тексту: Наручилац добра) 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту:Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:404-29 

 Број и датум одлуке о додели уговора:________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________ 

 

 

 

Наручилац и Добављач сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, бр.124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности 

- да је Добављач дана _______________2013. године доставио понуду 

бр._____________од__________2013.године, која се налази у прилогу уговора и чини 

његов саставни део 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда 

бр.__________од__________2013. године, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама донео Одлуку о избору најповољније понуде 

бр.___________од__________2013.године и изабрао Добављача  као најповољнијег за 

реализацију предметне јавне набавке. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
 

 Члан 1. 

 

 Предмет овог Уговора је набавка и уградња дигиталних уређаја за очитавање 

брзине (у даљем тексту: предметна добра), која у свему морају одговарати условима из 

конкурсне документације и прихваћене понуде Добављача број ___________ од 

_______2013. године, заведене код Наручиоца под бројем _______ од _____2013. 

године, који чине саставни део овог Уговора, као и техничким стандардима који важе за 

добра овог типа. 

              Добављач је испоруку добара поверио другом Добављачу - подизвођачу 

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности 

или ___________________ динара без ПДВ-а.  

Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као 

потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче. 
 

 

 ЦЕНА  

Члан 2. 

Наручилац се обавезује да наведена предметна добра, плати Добављачу по 

међусобно уговореним ценама из прихваћене понуде. 

 Уговорне стране утврђују да цена за набавку и уградњу дигиталних уређаја за 

очитавање брзине износи укупно _____________ динара без ПДВ-а односно,  

______________ динара са ПДВ-ом. 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је у Буџету општине 

Мали Зворник  за 2013.годину. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање уговорене цене из члана 3. 

Уговора, вршити на текући рачун Добављача и то : 

 у року од _________________ дана од дана испостављања исправне фактуре за 

испоручена добра и уградњу 
 

 

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ 

 

Члан 4. 

Место испоруке и уградња  је f-co ____________________________________. 

Трошкови транспорта падају на терет Добављача. 

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Добављача. 

Налог за  испоруку одређује Наручилац, писменим захтевом лица овлашћеног за 

набавку . 

Рок испоруке и уградње је  ____ дана (у року који не може бити дужи од 10 дана 

) од дана потписивања уговора.  
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           Уколико Добављач својом кривицом прекорачи рок из претходног става  овог 

члана  уговора, дужан је да Наручиоцу на име пенала исплати 0,5‰ укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а, за сваки дан кашњења, а највише до 5% укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а. 

          Право Наручиоца на уговорну казну не утиче на његово право да захтева накнаду 

штете. 

Члан 5. 

 

 Гарантни рок износи ____ месеца (најмање 24 месеца) рачунајући од дана  

испоруке добара. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да добра – предмет овог уговора испоручи , у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Ако добра која је продавац  испоручио наручиоцу не одговарају неком од 

 елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, продавац  

одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 
  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу за испоручена добра и уградњу у 

року и на начин предвиђен чланом 4. овог Уговора 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да, у моменту потписивања уговора,Наручиоцу преда средства 

финансијског обезбеђења, и то: 

-Гранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано 

потписана и оверена ,која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење 

посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а.  

Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извођачу ,на 

писани захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 
 
ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА 
 

            Члан 9. 

 

Примопредаја добара из Члана 1. Уговора, вршиће се у присуству комисије коју 

чине 2 представника наручиоца. 

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију квалитета и количина 

добара, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема 

робе, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману. 
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У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем 

добара која су предмет уговора, о чему се одмах сачињава записник о рекламацији који 

потписују представници Наручиоца и Добављача. 

Добављач је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, а добра која 

одговарају захтеваним количинама из испостављеног захтева Наручиоца, као и 

уговореним мерилима квалитета, испоручи најкасније у року од једног дана по пријему 

рекламације. 

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид 

уговора и накнаду проузроковане штете. 

Члан 10. 

У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне 

и друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне 

стране се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по 

основу овог ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју 

услед тога претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести 

другу уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и 

тренутну престанка тих околности. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им 

биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

Члан 11. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до коначне испоруке и уградње 

добара, а крајњи рок је 31.12.2013.године.  
         Члан 12. 

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен: 

 

1. Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока; 

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач делимично 

или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са 

закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријем обавештења о 

једностраном раскиду;  

3. Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не 

испуњава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријем 

обавештења о једностраном раскиду;  

4. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају недостатка средстава 

за реализацију предметне набавке; 

5. У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају 

своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 

Члан 13. 

На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других позитивних законских прописа из ове области. 
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Члан 14.  

Све спорове настале по основу реализације обавеза из овог уговора, уговорне 

стране ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је 

Привредни суд у Ваљеву. 

Члан 15.  

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.  

             ДОБАВЉАЧ       НАРУЧИЛАЦ 

____________________________   __________________________         

( име и презиме овлашћ.лица)  Председник  Миодраг Лазић,проф 
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Поглавље VII 1. 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

     (Партија бр.II) 
Уговор  за набавку и уградњу хоризонталне и вертикалне сигнализације 

 

 

 
Закључен између: 

Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику , улица Краља Петра I 38 , 

 ПИБ: 102143310 

Матични број: : 07170874 

Број рачуна:  :   840-88640-85 

 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа :Председник Миодраг Лазић,проф 

(у даљем тексту: Наручилац добра) 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту:Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:404-29 

 Број и датум одлуке о додели уговора:________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________ 

 
 

Наручилац и Добављач сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, бр.124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности набавка и уградња 

хоризонталне и вертикалне сигнализације 

- да је Добављач дана _______________2013. године доставио понуду 

бр._____________од__________2013.године, која се налази у прилогу уговора и чини 

његов саставни део 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда 

бр.__________од__________2013. године, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама донео Одлуку о избору најповољније понуде 

бр.___________од__________2013.године и изабрао Добављача  као најповољнијег за 

реализацију предметне јавне набавке. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
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 Члан 1. 

 

 Предмет овог Уговора је набавка и уградња хоризонталне и вертикалне 

сигнализације (у даљем тексту: предметна добра), која у свему морају одговарати 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Добављача број 

___________ од _______2013. године, заведене код Наручиоца под бројем _______ од 
_____2013. године, који чине саставни део овог Уговора, као и техничким стандардима 

који важе за добра овог типа. 

              Добављач је испоруку добара поверио другом Добављачу - подизвођачу 

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности 

или ___________________ динара без ПДВ-а.  

Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као 

потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче. 
 

 

 ЦЕНА      Члан 2. 

Наручилац се обавезује да наведена предметна добра, плати Добављачу по 

међусобно уговореним ценама из прихваћене понуде. 

 Уговорне стране утврђују да цена за набавку и уградњу хоризонталне и 

вертикалне сигнализације износи укупно _____________ динара без ПДВ-а односно,  

______________ динара са ПДВ-ом. 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је у Буџету општине 

Мали Зворник  за 2013.годину. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање уговорене цене из члана 3. 

Уговора, вршити на текући рачун Добављача и то : 

 у року од ___________________ дана од дана испостављања исправне фактуре за 

испоручена добра 
 

 

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ 

 

Члан 4. 

Место испоруке и уградње  је f-co _________________________ 

Трошкови транспорта падају на терет Добављача. 

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Добављача. 

Налог за  испоруку одређује Наручилац, писменим захтевом лица овлашћеног за 

набавку . 

Рок испоруке и уградње је  ____ дана (у року који не може бити дужи од 10 дана 

)  од дана потписивања уговора.  

           Уколико Добављач својом кривицом прекорачи рок из претходног става  овог 

члана  уговора, дужан је да Наручиоцу на име пенала исплати 0,5‰ укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а, за сваки дан кашњења, а највише до 5% укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а. 

          Право Наручиоца на уговорну казну не утиче на његово право да захтева накнаду 
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штете. 

Члан 5. 

 Гарантни рок износи ____ месеца (најмање 24) рачунајући од дана  испоруке 

добара. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да добра – предмет овог уговора испоручи , у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Ако добра која је продавац  испоручио наручиоцу не одговарају неком од 

 елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, продавац  

одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 
  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу за испоручена добра у року и на 

начин предвиђен чланом 4. овог Уговора 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да, у моменту потписивања уговора,Наручиоцу преда средства 

финансијског обезбеђења, и то: 

-Гранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано 

потписана и оверена ,која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење 

посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а.  

Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извођачу ,на 

писани захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА 
 

            Члан 9. 

Примопредаја добара из Члана 1. Уговора, вршиће се у присуству комисије коју 

чине 2 представника наручиоца. 

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију квалитета и количина 

добара, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема 

робе, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману. 

У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем 

добара која су предмет уговора, о чему се одмах сачињава записник о рекламацији који 

потписују представници Наручиоца и Добављача. 

Добављач је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, а добра која 

одговарају захтеваним количинама из испостављеног захтева Наручиоца, као и 

уговореним мерилима квалитета, испоручи најкасније у року од једног дана по пријему 

рекламације. 

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид 

уговора и накнаду проузроковане штете. 

Члан 10. 
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У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне 

и друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне 

стране се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по 

основу овог ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју 

услед тога претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести 

другу уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и 

тренутну престанка тих околности. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им 

биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

Члан 11. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до коначне испоруке и уградње 

добара, а крајњи рок је 31.12.2013.године. 

         Члан 12. 

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен: 

1.Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока; 

2.Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач делимично 

или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са 

закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријем обавештења о 

једностраном раскиду;  

3.Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава 

своје уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријем обавештења 

о једностраном раскиду;  

4.Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају недостатка средстава 

за реализацију предметне набавке; 

5.У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају 

своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 

Члан 13. 

На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других позитивних законских прописа из ове области. 

Члан 14.  

Све спорове настале по основу реализације обавеза из овог уговора, уговорне 

стране ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је 

Привредни суд у Ваљеву. 

Члан 15. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.  

                 
ДОБАВЉАЧ         НАРУЧИЛАЦ 

____________________________   __________________________         

( име и презиме овлашћ.лица)   Председник  Миодраг Лазић,проф. 
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VIII  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 ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА 

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, уколико понуђач достави образац 

сматраће се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX 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 мале вредности обликоване по партијама , Набавка и уградња 

опреме за јавну безбедност саобраћаја, Партија бр._______ЈН број  404-29    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. 
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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

За јавну набавку мале вредности број 404-29  

Набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја 

Потврђујем да сам у име понуђача  

Назив понуђача: ______________________________________________________________  

Адреса понуђача: _______________________________________________, број: ________  

Место: __________________________________________  

Контакт особа: __________________________________________________  

Телефон: ________________________________________, факс: ______________________  

E mail: ________________________________________________  

преузео конкурсну документацију за јавну набавку  мале вредности обликоване по 

партијама- набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја   

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације 

проследити свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.  

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације 

понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу: Општина Мали Зворник,општинска 

управа Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник, на факс: 015/471-300 или скенирану на 

email: opstinamalizvornik@gmail.com, Наручилац не преузима никакву одговорност везано 

за члан 63. Закона о јавним набавкама.  

Датум: ______________________  

Овлашћено лице: 

___________________________________ 

Потпис: 

________________________________  

М.П. 

 


