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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА "ПИРОТ", Српских владара 77,  18300 
Пирот 

Матични број: 20813938  
ПИБ: 107492757 
              спроводи поступак јавне набавке и предузима одређене радње у 
овом поступку у име и за рачун наручиоца: ЈУ Туристичка организација 
Пирот Српских владара 77, Пирот 18300, Матични број: 17657437, ПИБ 104440080 
у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један 
наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун 
спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку, 
број одлуке 190/2018 од 31.08.2018. год.  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
-поновљени поступак- 

Јавна набавка мале вредности 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ: 1.1.1. „Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ 1.1.1/2018 

 
 

 
Објављено на Порталу дана: 28.09.2018. 

 
Рок за достављање понуде: 

08.10.2018. 
 
 

Јавно отварање понуда: 
 

08.10.2018. 
 
 
 
 

Пирот, септембар, 2018 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15) у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-650-1/18. oд 
2018 године,   Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01- 650-2/18 од 
27.09.2018. године  и Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац 
овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне 
набавке и предузме одређене радње у поступку, број одлуке 190/2018 од 31.08.2018. 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Јавна набавка мале вредности - „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 

природе Стара планина на територији града Пирота“ 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

 

I  
Општи подаци о јавној набавци 5 

 
 

II 

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

7-18 

III Техничка документација и планови 
 19 

 
IV 

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

19-29 

 
V  

 
Критеријуми за доделу уговора 30 

VI  
Упутство понуђачима како да сачине понуду 31-40 

VII  
Образац понуде 41-44 

 
VIII 

 
Образац структуре цене  45-68 

 
IX 

 
Образац трошкова припреме понуде 69 

X 
 
Образац изјаве о независној понуди 70 

XI 
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН 
 71 

XII 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН 
 72 
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XIII 
Модел Уговора 

73-77 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
Назив наручиоца: ЈУ Туристичка организација Пирот 
 
Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 77, 18300 Пирот 
 
Интернет адреса Наручиоца: www.topirot.com 
 
Врста наручиоца: јавна установа 
 
Наручилац је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац 
овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне 
набавке и предузме одређене радње у поступку број 190/2018 од 31.08.2018. године  
овластио: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, 
Српских владара 77, 18300 Пирот, интернет адреса www. jpplanpirot.rs  да у његово име 
и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке до закључења уговора са 
најповољнијим понуђачем     
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: Добра 
 
Предмет јавне набавке  бр. 1.1.1./2018 је „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 
природе Стара планина на територији града Пирота“ 
 
Назив и ознака из општег речника набавки је 
 34928472 - Путокази 
45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације 
 
Број партија:  
Предметна јавна набавка  није обликована у партије. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се 
извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена". 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
 
Конкурсна документација може се преузети 
- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs, 
- са интернет адресе наручиоца по овлашћењу - www.jpplanpirot.rs 
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Начин подношења понуде и рок: 
 Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца по 
овлашћењу: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, 
Српских владара 77, 18300 Пирот, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку  
„Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града 
Пирота“ 
 
  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца по 
овлашћењу најкасније до 08.10.2018. године до 12:00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
 Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за 
подношење понуда 08.10.2018. године са почетком у 12:15 часова, у присуству понуђача, на 
адреси наручиоца по овлашћењу: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског 
земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот  
 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији 
за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид 
личну карту и копију решења о регистрацији. 
 
 
Рок за доношење одлуке: 
 Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10  (десет) дана од дана отварања 
понуда.  
 
 
Особа за контакт: 
 Рашић Зорица, факс 010/215-00-88,  
 е-mail zoricarasic@gmail.com.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Подаци о наручиоцу  
ЈУ Туристичка организација Пирот 
Српских владара 77, Пирот 18300 
Матични број: 17657437, ПИБ 104440080 
 
Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и 
предузме одређене радње у поступку број 190/2018 од 31.08.2018.године овластио je Јавно 
предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 
77, 18300 Пирот, интернет адреса www. jpplanpirot.rs  да у његово име и за његов рачун 
спроведе поступак јавне набавке до закључења уговора са најповољнијим понуђачем     
 
 
 Контакт (лице или служба)  
Рашић Зорица, факс 010/215-00-88,  
 е-mail zoricarasic@gmail.com. 
 

2. Предмет јавне набавке  бр. 1.1.1./2018 је „Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ 

3. ОРН 34928472-ПУТОКАЗИ 
ОРН 45233294- ПОСТАВЉАЊЕ ПУТНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 
3. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  
 На ову јавну набавку мале вредности ће се примењивати : 

- Закон о јавним набавкама 
- Закон о општем управном поступку 
- Закон о облигационим односима 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр 72/2009, 

81/2009-испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  и остали 
позитивни прописи. 

 
 
 
4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 
 

Напомена: Контакт у вези захтева за додатним информацијаmа електронском 
поштом,  искључиво радним данима (понедељак-петак), у времену од 07  до 14.30 сати. 

Уколико се захтев за додатним информацијама прими по истеку радног времена 
Наручиоца тј. после 14,30 часова рачунаће се следећи дан као дан пријема захтева за 
додатним информацијама (13.начелни правни став Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, члан 20.ЗЈН/2012, заузет 14.04.2014.године). Наручилац захтева 
да се потврда пријема докумената изврши на начин како је докуменат достављен, што је 
друга страна дужна да учини и потврди на исти начин када је то неопходно као доказ да је 
извршено достављање. 
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5. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама   
 
Јавна набавка није обликована у партије 
 
6. РОК испоруке и уградње добара 
60  календарских дана. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И  ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ.   

 
1. Предмет јавне набавке је набавка добара -  „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 
природе Стара планина на територији града Пирота“ 
2. КВАЛИТЕТ: У складу са захтевима из техничке спецификације. 
3. КОЛИЧИНА И ОПИС : Врста, опис и количина добара дати су у предмеру и предрачуну  
који је саставни део понуде 
4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА:  
 

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања употребљеног 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Добављача да поруши изведене радове и 
да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 
терет Добављача.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња.  

Добављач нема право да мења техничку документацију која је саставни део спецификације 
ове конкурсне документације, нити може да одступа од исте.  

Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу 
одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.  

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који 
одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком 
документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока 
за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са законским прописима.  

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, Добављач је у 
обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о 
примопредаји предметних добара са пратећим припремним и монтажним радовима.  

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на 
заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, 
морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са 
прописима којима се уређују наведене области. 
 
 
 
5. РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ: 
   Рок испоруке и уградње не може бити дужи од 60 календарских дана од дана закључења 
уговора 
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6. ГАРАНТНИ РОК: 
Минимум 24 месеца од дана израде и пуштања у рад 

7. Наручилац задржава право измене текста на самим знаковима, о чему ће понуђач 
бити благовремено обавештен пре израде знака 

Предмет и опис пројекта 

 
Саобраћајни пројекат туристичке и путоказне саобраћајне сигнализације у Парку 

природе „Стара планина“ (општински путеви и улице) урађен је на основу захтева 
инвеститора ЈУ „Туристичка организација Пирот“, а у циљу ефикаснијег вођења саобраћаја 
ка туристичким одредиштима у оквиру ПП „Стара планина“. 

Овај пројекат је саставни део Саобраћајно-техничке документације туристичке и 
путоказне саобраћајне сигнализације у оквиру Парка природе „Стара планина“ на територији 
општине Пирот која садржи две књиге: 

1. Главни пројекат туристичке и путоказне саобраћајне сигнализације у Парку природе 
„Стара планина“ на територији општине Пирот (општински путеви и улице) 

2. Главни пројекат туристичке и путоказне саобраћајне сигнализације у Парку природе 
„Стара планина“ (деоница државног пута IIа реда бр. 221 кроз општину Пирот) 
 
У складу са захтевима наручиоца, одговарајућом путоказном и туристичком 

саобраћајном сигнализацијом обележена су следећа туристичка одредишта, знаменитости и 
насељена места у оквиру парка природе „Стара планина“ на територији општине Пирот: 

 
Путни  правац: Пирот – Завојско језеро 

 
- Завојско језеро, са генезом, инфо табле 
- Термални извор „Даг Бањица“ 
- Село Нишор 
- Црква Светог Ђорђа у селу Нишор (19.век) 
- Укрштање путева „Покриштички крст“, путокази ка Покриштици, Покревенику. 
Завојском језеру и брани, Паклештици, Бели, Гостуши 

- Укрштање путева код „Белског моста“: Бела, Велика Лукања, Гостуша, радничко 
одмаралиште ЈП Водовод 

- Село Велика Лукања 
- Село Паклештица 
- Црква Св. Архангела Михајла (19.век) у  селу Паклештица 
- Покревеник 
- Река Височица у Паклештици 
- Владикине плоче 
- Село Бела 
- Црква Св. Никола (1854. год.) у селу Бела 
- Село Гостуша 
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- Црква Св. Јована Крститеља (1853. год.) у селу Гостуша 
- Село Гостуша - инфо табла за сеоски туризам 
- Белски мост 
- Добри До 
- Црква у селу Добри До 

 
Путни  правац: Пирот – Дојкинци – Јеловица - Славиња 

 
- Село Басара 
- Тврђава на Црном врху 18.век  1 на 12 км 
- Пољопривредно газдинсзво – фарма код Планинарског дома 
- Надморска висина-сепентина, 1080м.н.в. на Планинарском дому 
- Планинарски дом,  
- Хотел Стара,  
- Градско скијалиште 
- Врх Басарски камен 1377м.н.в.   
- Рекреативно-едукативна стаза 
- „IBA“ area 
- Манастир Св. Илија 19.век у селу Рсовци 
- Црква Св. Петра и Павла 13.век у селу Рсовци  
- Пећина Владикина плоча 
- Клисура Владикине плоче 
- Село Рсовци - инфо табла за сеоски туризам 
- Височка Ржана 
- Река Височица у Височкој Ржани 
- Раскрсница изнад Височке Ржане: Дојкинци, Брлог, Врело, Јеловица, Славиња, Рсомач, 
Рсомачко грло, Димитровград 

- Манастир Св. Богородице (18.век) У Височкој Ржани 
- Излетиште и oдмаралиште Врело 
- Дом, ресторан, Визиторски центар, бунгалови, Јеловичко врело 
- Дојкиначка и Јеловичка река 
- Село Јеловица 
- Црква Св. Тројице (19.век) у селу Јеловица 
- Село Брлог 
- Манастир Св. Богородице у селу Брлог (16.век) 
- Село Дојкинци  
- Црква Св. Параскева (1878.год.) у селу Дојкинци 
- Село Дојкинци - инфо табла за сеоски туризам 
- Црква Св. Никола 15.век 
- Резерват природе Арбиње 
- Врх „Три чуке“ 
- Врх „Стражна чука“ 
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- Увала „Понор“ 
- Врх „Копрен“ 
- водопад „Тупавица“ 
- Село Славиња 
- Црква Св. Ђорђе (19.век) у селу Славиња 
- Село Рсомач 
- Црква Св. Параскеве (1868. год.) у селу Росомач 
- Кањон „Славињско грло“ 
- Село Славиња - инфо табла за сеоски туризам 

 
Путни  правац: Пирот – Темска – Топли До – Књажевац 
 

- Село Темска 
- Река Темштица 
- Село Рагодеш 
- Село Церова 
- Црква Св.Петка (1875. год.) у селу Церова 
- Село Рудиње 
- Црква Св. Тројице (19.век) у селу Рудиње 
- Село Мирковци 
- Врх „Бабин Зуб“ - 1759м.н.в. 
- Врх „Миџор“ - 2170м.н.в. 
- Јабучко равниште 
- Излетиште Криви вир 
- Манастир Св. Ђорђе у селу Темска  
- Водопад „Буков дол“ 
- ХЕ Темац 
- Мртвачки мост 
- Село Засковци 
- Црква Св. Ђорђе (1901.год.) у селу Засковци 
- Село Топли до 
- Црква Св. Параскеве (19.век.) у селу Топли До 
- Водопад „Пиљ“ 
- Водопад „Чунгуљ“ 
- Куртулски водопад  
- Село Базовик 
- Село Орља 
- Село Шугрин 

 

Опис примењене сигнализације 
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Туристичка сигнализација представља један од подсистема путоказне сигнализације и 
користи се за упућивање корисника до туристичких одредишта. Чине је саобраћајни знакови 
за вођење саобраћаја којима се учесници у саобраћају упућују до туристичких објеката и 
туристичких знаменитости. Под појмом туристичког објекта подразумевају се објекти који су 
у непосредној вези са туризмом и саобраћајем, док су туристичке знаменитости културна 
добра (споменици културе, археолошка налазишта, просторне културноп-историјске целине и 
сл.). 

 

Знакови за усмеравање према туристичким одредиштима 

 
Туристичку сигнализацију чине: 
 
Туристички путоказ има облик и обележја стандардног путоказа и може да има 

симбол или текст, односно комбинацију симбола и текста. Што се тиче облика и мера он је 
идентичан одредбама одговарајућег стандарда за путоказе, осим боје основе. За туристичке 
путоказе користи се браон (смеђа) боја основе, односно бела боја основе за туристичка 
одредишта локалног карактера. 

 

 
 
Туристичка путоказна табла је правоугаоног облика, има једно поље са стрелицом и 

може да има симбол или текст, односно комбинацију симбола и текста. Што се тиче облика и 
мера он је идентичан одредбама одговарајућег стандарда за путоказне табле, осим боје 
основе. За туристичке путоказне табле користи се браон (смеђа) боја основе, односно бела 
боја основе за туристичка одредишта локалног карактера. 
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Туристичка информациона табла је правоугаоног, односно квадратног облика и 

садржи поред назива одредишта и удаљености до њега, обавезно и графички приказ (симбол) 
туристичког објекта. На знаку се, уз назив одредишта, уписује и објашњење везано за 
туристичко одредиште. То су најчешће временска припадност објекта, или нека друга 
допунска информација која ближе објашњава карактер самог објекта. Распоред елемената на 
табли зависи од дужине натписа на њима. 

 

 
 

Знакови за усмеравање туриста у пешачким зонама 

 
На местима где нема саобраћаја моторних возила, или је интензитет саобраћаја мали, 

односно у зонама престанка кретања моторних возилa и започињања пешачких кретања 
примењена је туристичка сигнализација намењена за усмеравање пешака.  

Приликом пројектовања сигнализације овог типа узета су у обзир три основна 
параметра: 

1. корисник, односно посетилац, са свим његовим особеностима укључујући 
психофизичке карактеристике и менталне способности, 
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2. знак или друго средсво комуницирања, 
3. положај знака, укључујући и физичке карактеристике окружења у коме се налази. 

 
Ова сигнализација пројектована је од стандардизованих елемената, у погледу садржаја, 

елемената и њиховог положаја на самом знаку.  
Сходно Правилнику о садржини и начину истицања туристичке сигнализације знакови 

за усмеравање пешака имају правоугаони облик и садрже један симбол, највише два натписа 
и стрелицу која означава правац кретања. Натпис или натписи су постављени у средини 
знака, између стрелице и симбола. Поље са симболом одвијено је усправном линијом од поља 
са натписом. 

 

 
 
 

Примењена је и варијанта знакова за усмеравање пешака где је текстуални садржај 
путоказне стрелице видљив са обе стране. На једној страни исписан је назив одредишта на 
српском језику, ћириличним писмом, док је са друге стране путоказне стрелице исти назив 
исписан на енглеском језику. Путоказна стрелица направљена је од металне конструкције од 
цеви квадратног профила 10x10мм и две табле са натписом, причвршћене са обе стране 
конструкције. Табле са натписом  израђене су од алуминијума дебљине д=2,5мм, а отпорност 
од савијања и физичких оштећења обезбеђена је причвршћивањем на металну конструкцију 
лепљењем, или нитновањем. Апликације на саобраћајном знаку израђују се од рефлектујуће 
фолије класе I. Саобраћајни знакови монтирају се на декоративни стуб носач помоћу шелне 
(позиција 14.1. на путном правцу Пирот- Дојкинци- Јеловица- Славиња) одговарајућих 
димензија. 

Декоративни стуб носач је висине 4м, тако да је могућа накнада монтажа одређеног 
броја шелни и путоказних стрелица, уз услов да вертикално растојање од подлоге до доње 
ивице најниже путоказне стрелице не сме бити мање од 2,2м. 
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Боја знакова за усмеравање туриста одређена је на следећи начин: 
1) знак "културно-историјска знаменитост" има основу знака смеђе (браон) боје, оквир, 
натписи, стрелица и симбол су беле боје; 

2) знак "природна знаменитост" има основу знака зелене боје, оквир, натписи и стрелица 
су беле боје, а симбол на знаку је зелене боје на уметнутој основи беле боје; 

3) знак "угоститељски објекат" има основу знака плаве боје, оквир, натписи и стрелица су 
беле боје а симбол на знаку је плаве боје на уметнутој основи беле боје; 

4) знак "јавни објекат" има основу знака беле боје, оквир, натписи и стрелица су црне боје, 
а симбол црне боје на уметнутој основи беле боје - назив тржних центара и  сајмова 
може се исписати контурном линијом; 
 
Знакови туристичке сигнализације постављени су у близини туристичких одредишта, а 

најмање на последњој раскрсници са приступним путем који води директно до туристичког 
одредишта. За туристичка одредишта од изузетног и великог значаја, знакови туристичке 
сигнализације постављени су и на претходним важним раскрсницама, као и дуж путних 
праваца. 

Називи туристичких одредишта и друге информације на знаковима туристичке 
сигнализације исписани су на српском језику ћириличким писмом и енглеском језику 
(латиничним писмом). 

Исписивање назива туристичких одредишта и других информација на знаковима 
туристичке сигнализације, у погледу облика и врсте слова и бројева, извршено је у складу  са 
прописима којима се уређује саобраћај на путевима. 

Сами натписи пројектовани су тако да величина слова на знаку буде H=7cm за знакове 
намењене пешацима, односно H=10,5cm, што је довољно за јасну читљивост са удаљености 
од 30м за особе са нормалним чулом вида, тј. при брзини кретња возила до 60км/час. 

 

Знакови за вођење саобраћаја – путоказна сигнализација 

 
Поред знакова туристичке сигнализације за усмеравање корисника ка насељеним 

местима примењени су и стандардни знакови за вођење саобраћаја на мрежи, као и 
саобраћајни знак „насељено место”.  

Од знакова за вођење саобраћаја примењени су знакови прописани Правилником о 
саобраћајноj сигнализацији, и то: 
- Стреласти путоказ 
- Путоказна табла 

 
Сходно категорији пута натписи су исписани ћириличним писмом, или ћириличним и 

латиничним писмом (на енглеском језику у случају туристичке сигнализације). Висина слова 
одређена је према категорији пута. Димезије су пројектоване за сваки знак појединачно, 
зависно од дужине натписа. На знаковима за вођење саобраћаја до насељених места исписано 
је и растојање. 
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 Сва насељена места, кроз које пролазе три главна путна правца у Парку природе 
„Стара планина“, обележена су саобраћајним знаом III-23 (назив насељеног места) чиме је 
означена територија од које почиње то насељено место. На граници завршетка конкретног 
насељеног места поставља се саобраћајни знак III-23.1 (завршетак насељеног места). Знакови 
су стандардног изгледа, у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији. Натписи 
насељеног места исписан је ћириличним писмом. Основна боја саобраћајног знака је жута, 
сходно категорији пута. 

 

 

Туристичке информације 

 
 

Знак "туристичке информације" садржи 
детаљније информације које су намењене 
туристима о конкретном туристичком 
месту или туристичкој локацији. 

Знак може садржати сервисне 
информације (на пример: назив, 
категорија, адреса, бројеви телефона 
хотела и других категорисаних објеката; 
назив, адреса, бројеви телефона ресторана; 
назив, адреса, бројеви телефона сервиса, и 
сл.) за кориснике туристичких услуга. 

Такође, знак може садржати ликовне, 
графичке, картографске или фотографске 
приказе и писане информације о 
туристичкој понуди туристичког места или 
туристичког локалитета.  

 
Када знак садржи само ликовни, 

графички или фотографски приказ о 
туристичкој понуди, на знаку може бити исписан само назив туристичког одредишта. 
Овакав начин примењен је за означавање места где је заступљен сеоски туризам и где 
постоје категорисани објекти за смештај. 
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НАЧИН ИСТИЦАЊА ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Знакови за усмеравање према туристичким одредиштима  
 
Знакови за усмеравање према туристичким одредиштима, путоказна сигнализација, 

називи насељених места и река постављају се поред пута, у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја, односно Правилником о саобраћајној сигнализацији.  

Саобраћајни знакови на стубу поред пута, постављени су на путевима, раскрсницама и 
у насељу, ван пешачких површина, зависно од броја знакова, на висини од 1,2 до 1,4m 

Саобраћајни знакови, који се постављају на пешачким површинама, постављени су тако 
да најнижа тачка знака буде на висини од 2,2m. 

Растојање	 између	 ивице	 коловоза	 и	 најистуреније	 ивице	 саобраћајног	 знака	 који	 се	
поставља	на	путу,	раскрсницама	и	у	насељу,	ван	пешачких	површина,	износи	0,50-1,5	m.		

Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се 
постављају на пешачким површинама износи од 0,30m до 1,5m. 

Стубови носачи су челични, једноцевни или решеткасти у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја и СРПС стандардима. 

 
Знакови за усмеравање туриста у пешачким зонама  
 
Знакови за усмеравање туриста у пешачким зонама постављају се на удаљености од 

најмање 220 cm у односу на површине одређене за кретање пешака. 
Носећа конструкција знакова може се конструисати и дизајнирати према стилским 

захтевима непосредног окружења (нпр. у насељу Врело поставља се декоративни метални 
стуб са светиљком као носач пешачке сигнализације, у оквиру Парка природе примениће се 
дрвени стубови носачи...).  

 
Туристичке информације 
 
Знак "туристичке информације" поставља се на одмориштима и другим просторима уз 

пут који су намењени одмору, као и на површинама одређеним за кретање пешака. 
Носећа конструкција знака може бити дизајнирана према стилским захтевима 

непосредног окружења. У конкретном случају примењен је дрвени носач са кровном 
конструкцијом која се може прилагодити непосредном окружењу ( нпр. у селу Гостуша 
кровна конструкција по одобрењу надзорног органа може се направити од камених плоча). 
На овај начин означена су места сеоског туризма, IBA area, инфо табла – Завојско језеро, 
инфо табла – Међународни научно-истраживачки камп у селу Темска. 

 
Подлога за израду пројекта је топографска карта и ортофото снимак општине Пирот, 

достављене од стране инвеститора у дигиталном облику. 
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Све локације приказане су на мапама општине Пирот, и свака позиција је дефинисана у 
координатном систему (географска дужина и географска ширина). 
 

Напомена: 
 
У случају неслагања са ситуационим планом на микролокацији сигнализација се 

поставља уз консултацију са пројектантом, или надзорним органом, а све у складу са 
важећим Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о саобраћајној 
сигнализацији 
 

3.2. Квалитет  
 

При формирању  и  постављању  саобраћајних знакова/сигнализације на путевима везаних за  
туристичке потребе и намене  потребно је придржавати се техничких услова предвиђених у 
следећим прописима и законима:  
 

1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр 72/2009, 81/2009-испр, 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  и остали позитивни прописи. 

2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима(Службени гласник РС бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.Закон и 9/2016-одлука 
УС); Закон о јавним путевима (Службени гласник РС, бр. 101/2005,  123/2007, 
101/2011, 93/2012, 104/2013), Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени 
гласник РС, бр. 26/2010, 134/2014) и Правилником о садржини и начину истицања 
туристичке сигнализације (Службени гласник РС, бр. 22/2010, 102/2011); 

3. Технички услови за израду и испитивање саобраћајних знакова на путевима 
дефинисани су српским стандардима СРПС.3.Ц2.300. Овај стандард се односи на 
саобраћајне знакове од обичног материјала (боје) или ретрорефлектујућег 
(светлоодбојног) материјала, као и на знакове са спољним или унутрашњим 
осветљењем; 

4. Елементи и њихове мере за графичко представљање саобраћајних знакова на 
путевима дефинисани су српским стандардима СРПС 3.Ц2.301 - СРПС 3.Ц2.322; 

5. Основни геометријски облици саобраћајних знакова на путевима су: 
једнакостранични троугао, круг, квадрат, правоугаоник, правоугаоник са стреластим 
завршетком и правилан осмоугао; 

6. Одступање од утврђених габаритних мера дозвољено је у границама до 2%. Укупан 
утисак симбола или натписа не сме се изменити кроз дозвољена одступања; 

7. Калориметријске и фотометријске особине материјала за саобраћајне знакове на 
путевима утврђене су српским стандардима СРПС 3.Ц2.330, 

8. Слова и бројеви које користе на саобраћајним знаковима на путевима и допунским 
таблама морају у свему да одговарају српским стандардима  СРПС У.Ц4.201 – СРПС 
У.Ц4.204. 

9. Саобраћајни знакови и табле могу се израђивати од следећих материјала: челичног 
лима, алуминијумског лима или пластичне масе са или без стаклених влакана, под 
условом да је обезбеђена неопходна чврстоћа, постојаност и трајност при 
различитим атмосферским условима. 

10. Саобраћајни знакови и табле израђују се за употребу у климатским условима са 
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температуром између -40°Ц и +50°Ц и релативном влажношћу до 95%; 
11. Боја позадине саобраћајних знакова и табли као и свих елемената за учвршћивање је 
сива без сјаја. 

12. Постављени саобраћајни знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања, 
13. Саобраћајни знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 

3° до 5° од нормале на осу пута; 
14. Минимално растојање најистуренијег дела знака је 30 цм, а стуб носач је највише 2.0 
м удаљен од ивице коловоза; 

15. Саобраћајни знаци не смеју да имају на лицу видљиве елементе за причвршћивање и 
перфорације; 

16. Елементи за причвршћивање саобраћајног знака на стуб носач могу да чине једну 
целину са знаком или се спајају вијцима, закивцима и заваривањем; 
Трајност саобраћајног знака мора износити најмање пет година од дана постављања 

или седам година од дана производње. 
Поред овога, у спецификацији су дати сви конкретни описи добара и радова, док је у 
пројектној документацији дато све у вези  садржаја , упутства  и објашњења везана за 
формирање, лоцирање и постављање вертикалне сигнализације. Уз овај Образац бр. 02. је 
приложена копија дела Главног пројекта туристичке сигнализације општине Пирот, а који се 
односи на предмет јавне набавке, док се увид у комплетни Главни пројекат може извршити од 
стране сваког потенцијалног понуђача сваког радног дана у  периоду до истека рока за 
подношење понуда , у времену од 10.00 до 14.00 h.  
16.  Понућач је у обавези да достави доказ да поседује стандард ISO 9001 i стандард ISO 
14001, OHSAS 18001. 
Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача 
кумулативно. Ове сертификате и стандарде доставити у Прилогу 2 уз Образац 2 као Изјаву 
(Документ 11) у којој се наводи шта се све доставља. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

У циљу припремања прихватљиве понуде треба се придржавати 
техничке документације која је доступна на увид у просторијама 
наручиоца на адреси ЈП за планирање и уређивње грађевинског земљишта 
Пирот, Српских владара 77.18300 Пирот, сваког радног дана од 08-14 
часова уз предходну најаву на мејл zoricarasic@gmail.com 

 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда.  
Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра. 
Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Није предвиђено. 
 
Услов: 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. 
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 
(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре). 
1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег 
суда у Београду; 
3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може 
се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.   
 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 
 Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  
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(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није  
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против  
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре). 
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта.  
Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 
(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре). 
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта.  
Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у 
случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом 
 
Услов: 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  
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. 
Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 
Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 
Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у 
случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом. 
 
Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним  
прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове 
јавне набавке 
 
Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77.  Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном 
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материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона  
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. 

Чланоном 79. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) је предвиђено да ако је 
понуђач доставио изјаву из члана 77. . овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели 
уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 
понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог 
наручиоца.  
Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет 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 прописан начин. 

 
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 потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ:  
Додатни услови се доказују достављањем следећих доказа (НЕ ИЗЈАВОМ) 
 

1.Да понуђач располаже неопходним доказима о квалитету производа и материјала за 
пружање услуга на изради сигнализације у складу са важећом законском регулативом 

 
ДОКАЗ: Квалитет производа – стандарди 
 
а) Сертфикат о квалитету табли - извештај о испитавању издат од стране акредитоване 
лабораторије у погледу минималних услова које саобраћајни знаци морају да испуњавају у 
складу са стандардом SRPS EN 
12899:  
- фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1), притисак ветра класе (WL5), динамички 
притисак снега класе (DSL1) и највећу привремену дефлексију класе (TDB4)  - Предвиђено 
чланом 84. Правилника о саобраћајним знаковима на путевима („Службени гласник РСˮ, број 
134/2014); 
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Напомена:  
§ Понуђачу који уместо стандарда TDB4 поседује стандарде TDB1, TDB2 или TDB3, 
признаће се испуњавање траженог услова.  

 
б) Сертификат о квалитету фолије за знакове (са преводом ако је на страном језику) класа 
фолије 1 и 2.   
 
2. да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 
 
 
2.1.) да поседује важеће сертификате о испуњавању стандарда ISO 9001(Систем менаџмента 
квалитетом), ISO 14001 (Систем управљања заштитом животне средине) и 
OHSAS 18001(Систем заштите здравља и безбедност на раду) 
 
2.2.)  да је у претходне 3 (три) године (2015, 2016, и 2017 година), уредно релизовао најмање три 
уговора за извођење радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације укупне 
вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Доказ: 1) Копије важећих сертификата 
 
Доказ 2)  Попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
„Образац – Потврда наручиоца из конкурсне документацијеˮ са приложеним копијама уговора и 
окончаним ситуацијама овереним од стране надзорног органа 
 

 
 
Напомена:  

§ У случају да понуду подноси група понуђача, додатни услов   за учешће у поступку 
чланови групе понуђача испуњавају заједно  
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити 
за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. 
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА ( ИНВЕСТИТОРА) 
 
Назив наручиоца ( инвеститора) 
 
 
Адреса 
 
Овим потврђујемо да је правно лице 
 
 
из______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
(написати облик наступања: а) самостално; б) овлсшћени члан групе; в) подизвођач 
 
за потребе Наручиоца (Инвеститора) 
  
квалитетно и у уговореном року извело радове 
  
 
 
(навести радове) 
 
у вредности од _______________________________ дин. без ПДВ-а 
 
односно у вредности од _______________________ дин. са ПДВ-ом 
 
а на основу уговора бр. ___________________ од _____________________________ 
 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа Наручиоца (Инвеститора)____________________________________ 
Телефон ___________________________________________________ 
Датум _____________________________________________________ 
 
                                                           Потпис овлашћеног лица Наручиоца (Инвеститора) 
 
                                                                            __________________________________ 
                                                                 М.П. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ИЗЈАВА 

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 
____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / 
члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год. 
 
 
Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре 
www.apr.gov.rs. 
 
 
 
Место:_____________                                                 _______________ 
                    име и презиме овлашћеног 
лица  
Датум:_____________                           М.П.                 _______________                                                         
               потпис 

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац	копирати	у	потребном	броју	примерака	за	сваког	подизвођача	и	члана	групе	
понуђача.		
Образац	потписују	и	оверавају	само	овлашћена	лица	понуђача,	подизвођача	или	члана	
групе	понуђача	чији	су	подаци	доступни	на	интернет	страницама.		
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, упоступку јавне набавке мале 
вредности добара -  „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на 
територији града Пирота“, у својству понуђача дајем следећу 

 
 
 
 
                                               ИЗЈАВУ 

 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде 
потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења 
обавеза из предметне јавне набавке мале вредности. 

 
 

 
 
 

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

Назив и адреса:____________________________________________________ 
Матични број: _____________________________________________________ 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
Текући рачун(и): ___________________________________________________ 
Код банке (банака) _________________________________________________ 
доставља:   
 
  
 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 
 
 
 
 На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 
86/2015) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине понуду  за ЈН бр. 
1.1.1./2018), као Понуђач у  поступку јавне набавке мале вредности  „Саобраћајна туристичка 
сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“, доставићемо 
наручиоцу финансијску гаранцију за извршење уговорне обавезе - соло бланко меницу, 
оверену печатом и потписом одговорног лица; копију захтева за регистрацију менице 
овереног од пословне банке понуђача; овлашћење за купца да меницу може попунити на 
износ од највише 10% уговореног износа без ПДВ-а оверено печатом и потписом од стране 
одговорног лица  као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју 
наводимо у меничном овлашћењу - писму.    
 
 
 
 
                                                                                           Одговорно лице 
                                                                                    ______________________________  
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Понуђач:  
 
Назив и адреса:____________________________________________________ 
Матични број: _____________________________________________________ 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
Текући рачун(и): ___________________________________________________ 
Код банке (банака) _________________________________________________ 
доставља:   
 
  
 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

 
 
 
 На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 
86/2015) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине за ЈН бр.  1.1.1/2018), као 
Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  „Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“, приликом примопредаје 
радова, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року - соло бланко меницу, оверену печатом и потписом одговорног лица; копију захтева за 
регистрацију менице овереног од пословне банке понуђача; овлашћење за купца да меницу 
може попунити на износ од највише 10% уговореног износа без ПДВ-а оверено печатом и 
потписом од стране одговорног лица  као и копију картона депонованих потписа издатог од 
пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.    
 
 
 
  
 
                                                                                           Одговорно лице 
                                                                                    ______________________________  
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета  
Дужник:  
Назив и дреса:____________________________________________________ 
Матични број: ____________________________________________________ 
ПИБ:____________________________________________________________ 
Текући рачун(и): __________________________________________________ 
Код банке (банака) ________________________________________________ 
доставља:   

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице -  

 Корисник: ЈУ Туристичка организација Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. 
број 17657437, ПИБ 104440080. тек. рачун 840-1121664-66  
 

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број:  
 

___________________  у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку добара:  
„Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града 
Пирота“, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе. 

 
Овлашћујемо ЈУ Туристичка организација Пирот, као НАРУЧИОЦА да у  поступку јавне 
набавке мале вредности  „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара 
планина на територији града Пирота“,,  овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо 
на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, 
извршити наплату својих потраживања до износа од 
______________(_________________________________________________) динара са свих 
наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из 
конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање 
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових 
правних субјеката и др.  
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
____________________________________. 
 
Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један 
примерак за Корисника а други задржава Дужник. 
 
 
 
Место и датум:                  Потпис овлашћеног лица 
____________        _____________________ 
 
 
Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само изабрани 
понуђач уз уговор 
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета  

 
Дужник:  
Назив и дреса:____________________________________________________ 
Матични број: ____________________________________________________ 
ПИБ:____________________________________________________________ 
Текући рачун(и): __________________________________________________ 
Код банке (банака) ________________________________________________ 
доставља:   
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице -  

 
 
 Корисник: ЈУ Туристичка организација Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. 
број 17657437, ПИБ 104440080. тек. рачун 840-1121664-66  

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број:  
 

___________________  у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку  добара:  
„Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града 
Пирота“ као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року 
Овлашћујемо ЈУ Туристичка организација , као НАРУЧИОЦА у  поступку јавне набавке мале 
вредности „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на 
територији града Пирота“,, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први 
позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити 
наплату својих потраживања до износа од 
______________(_________________________________________________) динара са свих 
наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из 
конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање 
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових 
правних субјеката и др.  
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
____________________________________. 
 
Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један 
примерак за Корисника а други задржава Дужник. 
 
 
Место и датум:                  Потпис овлашћеног лица 
____________        _____________________ 
 
 
Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само изабрани 
понуђач уз уговор 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена 
цена". 
 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
домаћег и страног понуђача који пружају услуге,  наручилац мора изабрати понуду домаћег 
понуђача  под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу 
понуђенну цену страног понуђач 
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом 
 
У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку 
цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача  који је понудио краћи рок израде 
мобилне апликације. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку од додели уговора, наручилац ће доделити уговор 
понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок извођења радова. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI   УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена 
Понуда се подноси на српском језику. 

 
 2.Начин и рок за подношења понуде  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и 
факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт 

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 ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта 
Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот са назнаком "Понуда за јавну набавку бр. 
1.1.1/2018 је „Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на 
територији града Пирота“НЕ ОТВАРАТИ" 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   

Понуда се сматра благовременом уколико је приспела на адресу наручиоца до 
08.10.1018. до 12 часова без обзира на начин на који је послата. Отварање понуда ће се 
обавити истог дана у просторијама наручиоца у 12,15 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, сматрће 
се неблаговременом.  

4. Отварање понуда 
 

Јавно отварање понуда извршиће се дана 08.10.2018. године у 12:15 часова у 
ПРОСТОРИЈАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА "ПИРОТ", Српских владара 77,  18300 Пирот. Присутни 
представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети 
оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Лица која присуствују јавном 
отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе 
на ток отварања понуда. 
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 Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
 
• Образац понуде (Образац 1);  
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
- чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Модел уговора; 
 

 3.Партије  
  Предметна јавна набавка ниje обликована  у партије : 
 

 
  4. Понуда са варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.   
 

 5. Начин измене, допуне и опозива понуде   
 Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење 
понуда 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 ЈП за планирање и 
уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, са 
назнаком:  
"Измена понуде за јавну набавку добара  „Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018 
.- НЕ ОТВАРАТИ" или 
Допуна понуде за јавну набавку радова Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 
природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018.- НЕ ОТВАРАТИ" 
или 

 
"Опозив понуде за јавну набавку  радова Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 
природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018.- НЕ ОТВАРАТИ" 
или 
"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова Саобраћајна туристичка 
сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 
1.1.1/2018.- НЕ ОТВАРАТИ" или 
 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, осбу за контакт и 
контакт телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду.   
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6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
   Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Подносилац понуде 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.  

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.  
У обрасцу понуде, 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 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност 
услова.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. Заједничка понуда 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за 

сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе 
понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум   мора бити 
саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
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 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 
Плаћање ће се вршити у року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012 и 68/2015) и који не 
може бити дужи од 45 дана, на основу испостављених фактура. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

9.2. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок је минимум 24(двадесетчетири ) месеца од дана испоруке и пуштања у рад 
Отклањање недостатака у гарантном року: Рок за отклањање недостатака у гарантном 
року  не може бити краћи од 5(пет) дана од дана пријема писаног захтева 

  
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 не може мењати 
понуду.    
  

 10.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност 
У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чл. 92. Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  
 
  11. 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 и привреде. 
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. 
 
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 
- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду 
 

  
 



Page 35 of 
77___________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2018 –„Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  
 

- ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о 
прихватању финансијске гаранције за извршење уговорне обавезе. Образац изјаве је саставни 
део конкурсне документације. 
Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о 
прихватању финансијске гаранције за  отклањање грешака у гарантном року. Образац изјаве 
је саставни део конкурсне документације 
 
 Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично 
овлашћење - писмо у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за  извршење уговорне 
обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити 
оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати 
клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана 
дуже од истека рока за коначно извршење посла.  
 Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично 
овлашћење - писмо у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака 
у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације 
морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора 
садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“.  Уз меницу 
доставити и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје 
најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. 

 Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року. 
 
 13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укуључујући и њихове подизвођаче 
 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем 
десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“, уз назнаку којим посебним прописом су ти 
подаци утврђени као поверљиви а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача. 
 Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени 
као поверљиви, са њима ће се поступити као да нису поверљиви.. 
 Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди. 
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2. одбија давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 
поднетим понудама до отварању понуда. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуда, сагласно 
члану 14. Закона о јавним набавкама. 
 
 14.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде   

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог 
захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатни 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.1./2018“ 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде није 
дозвољено. 
 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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 за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 
 15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од 
понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, 
вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог 
подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је 
дужан да му у року од три дана достави одговор. 

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. Обавештење о начину преузимања техничке документације  и планова, 
односно појединих њених делова, ако због обима и техничлих разлога исту није могуће 
објавити 
 /  
 
 17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
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            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
  
 18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
  
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail:zoricarasic@gmail.com или факсом на број 010/215-00-88 или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и 
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту 
права;  
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни 
број јавненабавкe;. 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата 
таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, којисадржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршенојуплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом.  
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 20. Рок у којем ће уговор бити закључен 
•  Уговор о јавној набавци  биће достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Понуђач је 
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дужан да потписане примерке  уговора достави наручиоцу у року не дужем од три дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање. 
•  Ако Понуђач којем је додељен уговор, не приступи закључењу уговора или одбије да закључи 
уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем  (чл.113. ст. 
3. Закона о јавним набавкама). 
 
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.  
21. Трошкови понуде 
• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
• Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
• У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 
прибављања средства обезбеђења. 
	
 22. Модел уговора 
 
• Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације. 
• У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор 
о јавној набавци. 
  
 23.  Обустава поступка јавне набавке 
• Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке да обустави поступак из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 
 
24. Објављивање обавештења о закљученом уговору 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка  јавне 
набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора односно коначности 
одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој 
интернет страници. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 40 of 
77___________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2018 –„Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  
 

 
 
 
 
                  VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку “Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ 
бр. 1.1.1/2018 

 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
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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 
 
 
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 
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је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
 
 
 
 
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................................................................................ [навести 
предмет јавне набавке] 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

Износ ПДВа (уписати) 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема 
фактура 

 
Рок важења понуде 
Не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуде 

_______ дана ( не мање од 30 
дана од дана отварања понуде) 
 

       
 

 
Рок испоруке и уградње не сме бити дужи од 60  
календарских дана. 
 
 

 
____ календарских дана , 
рачунакући од дана увођења у 
посао, а према динамичком 
плану који је прихватио 
наручилац 

 
Гарантни период 
 (минимум 24 месеци  

______месеца(не мање од 24 
месеца) рачунајући од дана 
коначног обрачуна 
испоручених добара и  
изведених радова 

Место реализације Према предмеру и предрачуну 
 

 
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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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 
 

 
1. Предмер и предрачун радова – општински путеви 

туристичке и путоказне саобраћајне сигнализације у Парку природе „Стара планина“ 
на територији општине Пирот (општински путеви и улице) 

 
1.1 ПУТНИ ПРАВАЦ: ПИРОТ - ЗАВОЈСКО ЈЕЗЕРО 
 

 

Поз
ициј
а 

Опис позиције 

Димензије 
Јединичн
а цена 
без ПДВ 
а  

Ком 

Укупн
а Цена 
без 
ПДВ-а 

h l P 

Једин
ич.це
на са 
ПДВ-
ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

          
З.1.1

. 
Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,5 0,53  2    

1.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1 0,35  1    

1.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1 0,35  1    

2.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,45 1,6 0,72  1    

3.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,4 0,42  2    

3.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,45 1,4 0,63  1    

3.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,4 0,42  1    

3.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  2    

3.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1 0,35  1    

3.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,25 0,4 0,1  1    

4.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,1 0,66  1    

4.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,1 0,66  1    

4.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,1 0,66  1    
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4.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,1 0,66  1    

4.5. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

4.6. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

4.7. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,25 0,4 0,1  1    

4.8. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,25 0,4 0,1  1    

5.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,3 0,39  7    

6.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,8 1,08  1    

6.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,8 1,08  1    

6.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,8 1,08  1    

6.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,8 1,08  1    

7.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  1    

7.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  1    

8.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  2    

8.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

9.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

9.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

10.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,3 0,39  5    

11.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,5 1,1 0,55  1    

11.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,5 1,1 0,55  1    

12.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  3    

12.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  2    

13.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

13.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

13.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

13.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,2 0,42  1    

14.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 2 1,2  1    
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14.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 2 1,2  1    

14.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 2 1,2  1    

14.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 2 1,2  1    

15.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,3 0,78  1    

15.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,3 0,78  1    

15.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,3 0,78  1    

15.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,3 0,78  1    

15.5. 
Плакат на 

воднепропусном 
материјалу 

1,6 1,6 2,56  1  
  

16.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,6 0,64  1    

16.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,6 0,64  1    

17.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,7 1,02  1    

17.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,7 1,02  1    

18.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 1 1 1  1    

18.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 1 1 1  1    

18.3. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,9 0,76  1    

18.4. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,25 0,4 0,1  1    

18.5. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,35 1,5 0,53  4    

19.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 0,9 0,54  1    

19.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 0,9 0,54  1    

20.1. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

20.2. Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

21.1. 
Плакат на 

водонепропусном 
материјалу 

2 2 4  1  
  

21.2. 
Плакат на 

водонепропусном 
материјалу 

2 2 4  1  
  

Напомена: 
У цену знака укључена је израда, испорука и допрема до места постављања, сви елементи за 
причвршћивање, као и монтажа табле на предвиђену конструкцију.  
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Поз
ициј
а 

Опис позиције Дуж
ина Кол. 

Јединична 
цена 

безПДВ а  

Укупна 
Цена 

безПДВ а  

Јединич.ц
ена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

  

        
Z.1.1

. 
Једноцевни стуб носач, 

2", поцинкован 2,3 2     

1.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 1     

1.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 1     

2.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,35 2     

3.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

3.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,25 2     

3.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,1 2     

3.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

3.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 1     

3.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,05 1     

4.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

4.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

4.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

4.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

4.5. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,2 2     

4.6. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,2 2     

4.7. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,05 1     

4.8. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,05 1     

5.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 3,9 2     

6.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

6.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

6.3. Једноцевни стуб носач, 2,4 2     
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2", поцинкован 

6.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

7.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,1 1     

7.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,1 1     

8.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,5 2     

8.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

9.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

9.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

10.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 3,3 2     

11.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,3 1     

11.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,3 1     

12.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,7 1     

12.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

13.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

13.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

13.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

13.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,15 2     

14.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

14.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

14.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

14.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

15.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

15.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

15.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

15.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

15.5. Дрвена надстрешница 
према детаљу 3,6 2     

16.1. Једноцевни стуб носач, 2,3 2     
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2", поцинкован 

16.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,3 2     

17.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

17.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 2     

18.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,8 2     

18.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,8 2     

18.3. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,3 2     

18.4. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,05 1     

18.5. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 3,2 2     

19.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

19.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,4 1     

20.1. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,2 2     

20.2. Једноцевни стуб носач, 
2", поцинкован 2,2 2     

21.1. Дрвена надстрешница 
према детаљу 4 2     

21.2. Дрвена надстрешница 
према детаљу 4 2     

 
Напомена: 
У цену носача укључена  је и испорука на место уградње, постављање и нивелирање, као и 
цена заптивача против кише. 
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Пози
ција 

Опис 
позиције 

Димензије 

Кол. 

Јединичн
а цена 
безПДВ 
а  

Укупна 
Цена 
безПДВ 
а  

  

ширина дужин
а 

дубин
а 

Једин
ич.це
на са 
ПДВ-
ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

          
Z.1.1

. 
Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

1.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

1.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

2.1. Бетонска 
стопа 0,50 0,50 0,50 2     

3.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

3.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

3.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

3.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

3.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

3.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.5. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

4.6. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

4.7. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

4.8. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

5.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

6.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

6.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     
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6.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

6.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

7.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

7.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

8.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

8.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

9.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

9.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

10.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

11.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

11.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

12.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

12.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

13.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

13.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

13.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

13.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

14.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

14.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

14.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

14.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

15.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

15.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

15.3. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

15.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

15.5. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     
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16.1. Бетонска 
стопа 0,50 0,50 0,50 2     

16.2. Бетонска 
стопа 0,50 0,50 0,50 2     

17.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

17.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

18.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

18.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

18.3. Бетонска 
стопа 0,50 0,50 0,50 2     

18.4. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

18.5. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

19.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

19.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 1     

20.1. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

20.2. Бетонска 
стопа 0,40 0,40 0,40 2     

21.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

21.2. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

 

 
 

 
Напомена: 
У цену уградње укључена је цена материјала за израду бетонске стопе/темеља, допрема 
материјала до места уградње, обрада тла и израда темеља, као и уклањање ископане земље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 54 of 
77___________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2018 –„Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  
 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И ОПРЕМЕ 
 

1.2. ПУТНИ ПРАВАЦ: ПИРОТ – ДОЈКИНЦИ  - ЈЕЛОВИЦА - СЛАВИЊА 

 

Поз
ициј
а 

Опис знака 
Димензије Јединична 

цена  
безПДВ а  

Ко
м. 
  

Укупна цена 
без ПДВ а  

Јединич.
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

h l P 

В.1.
1. 

Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,5 0,53  2  

  

2.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
1,6 1,3 2,08  1  

  

3.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,1 0,39  4  

  

4.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,5 0,53  4  

  

5.1. 
Плакат на 

водонепропусном 
платну 

2 2 4  1  
  

6.1. 
Плакат на 

водонепропусном 
платну 

1,6 1,6 2,56  1  
  

7.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,5 0,53  3  

  

8.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,5 0,53  1  

  

8.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,5 0,53  1  

  

8.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 0,4 0,1  1  

  

8.4. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 0,4 0,1  1  

  

8.5. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 0,4 0,1  1  

  

9.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,3 1,3 0,39  2  

  

10.1. Плакат на 1,6 1,6 2,56  1    
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водонепропусном 
платну 

11.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
1 1,7 1,7  1  

  

11.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,7 0,68  1  

  

11.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,7 0,68  1  

  

12.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,3 1,1 0,33  3  

  

12.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,3 1,1 0,33  2  

  

12.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,3 1,1 0,33  3  

  

13.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,1 0,66  1  

  

13.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,1 0,66  1  

  

14.1. 

Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 1,2 0,3  6  

  

Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  2  

  

15.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,1 0,39  4  

  

15.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 0,4 0,1  1  

  

15.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,2
5 0,4 0,1  1  

  

16.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

16.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

16.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

16.4. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  
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17.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,5 0,6  1  

  

17.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,5 0,6  1  

  

18.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1 0,6  1  

  

18.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1 0,6  1  

  

18.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1 0,6  1  

  

18.4. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1 0,6  1  

  

19.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,5 0,6  1  

  

19.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,5 0,6  1  

  

20.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

20.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

20.3. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

20.4. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,6 1,4 0,84  1  

  

20.5. 
Плакат на 

водонепропусном 
платну 

1,6 1,6 2,56  1  
  

21.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,3 0,52  1  

  

21.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,3 0,52  1  

  

22.1. 
Плакат на 

воднепропусном 
материјалу 

2,2 2 4,4  1  
  

23.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,1 0,39  1  

  

24.1. Саобраћајни знак 
према графичком 0,4 1,5 0,6  1    
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прилогу 

24.2. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 
0,4 1,5 0,6  1  

  

25.1. 
Плакат на 

водонепропусном 
платну 

1,6 1,6 2,56  1  
  

26.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,4 0,49  6  

  

27.1. 
Саобраћајни знак 
према графичком 

прилогу 

0,3
5 1,4 0,49  2  

  

 
 
Напомена: 
У цену знака укључена је израда, испорука и допрема до места постављања, сви елементи за 
причвршћивање, као и монтажа табле на предвиђену конструкцију.  
 

Позиц
ија Опис стуба носача Дуж

ина Кол. 
Једин. 
цена 

безПДВ а  

Укупна Цена 
безПДВ а  

Јединич.ц
ена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

        

В.1.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,3 2   
  

2.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

3,4 2   
  

3.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

3,2 1   
  

4.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

3,2 2   
  

5.1. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

4 2   
  

6.1. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

3,6 2   
  

7.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,85 2   
  

8.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,15 2   
  

8.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,15 2   
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8.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,05 1   
  

8.4. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,05 1   
  

8.5. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,05 1   
  

9.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 2   
  

10.1. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

3,6 2   
  

11.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,9 2   
  

11.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,3 2   
  

11.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,3 2   
  

12.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,7 1   
  

12.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

12.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,7 1   
  

13.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

13.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

14.1. Декоративни стуб 
носач према детаљу 4 1   

  
  

15.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

3,2 1   
  

15.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,05 1   
  

15.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,05 1   
  

16.1. Једноцевни стуб 
носач, 2", 2,4 1     
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поцинкован 

16.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

16.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

16.4. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

17.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

17.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

18.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

18.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

18.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

18.4. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

19.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

19.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

20.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

20.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

20.3. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

20.4. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,4 1   
  

20.5. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

3,6 2   
  

21.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
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21.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

22.1. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

4,2 2   
  

23.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,15 1   
  

24.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

24.2. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,2 2   
  

25.1. 
Дрвена 

надстрешница према 
детаљу 

3,6 2   
  

26.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

3,9 2   
  

27.1. 
Једноцевни стуб 

носач, 2", 
поцинкован 

2,5 2   
  

 
 
Напомена: 
У цену носача укључена  је и испорука на место уградње, постављање и нивелирање, као и 
цена заптивача против кише. 
 

Позиц
ија Опис уградње 

Димензије 

Кол. 

Јединичн
а цена 
безПДВ 
а  

Укупна 
Цена 
безПДВ 
а  

  

шири
на 

дужи
на 

дуби
на 

Јединич.
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

          

В.1.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

2.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

3.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

4.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

5.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

6.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

7.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     



Page 61 of 
77___________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2018 –„Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  
 

8.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

8.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

8.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

8.4. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

8.5. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

9.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

10.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

11.1. Бетонска 
стопа 0,5 0,5 0,5 2     

11.2. Бетонска 
стопа 0,5 0,5 0,5 2     

11.3. Бетонска 
стопа 0,5 0,5 0,5 2     

12.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

12.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

12.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

13.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

13.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

14.1. Бетонска 
стопа 0,85 0,85 0,85 1   

  
  

15.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

15.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

15.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

16.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

16.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

16.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

16.4. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

17.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

17.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

18.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     
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18.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

18.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

18.4. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

19.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

19.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

20.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

20.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

20.3. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

20.4. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

20.5. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

21.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

21.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

22.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

23.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 1     

24.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

24.2. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

25.1. Бетонска 
стопа 0,80 0,60 0,60 2     

26.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

27.1. Бетонска 
стопа 0,4 0,4 0,4 2     

 

Напомена: 
У цену уградње укључена је цена материјала за израду бетонске стопе/темеља, допрема 
материјала до места уградње, обрада тла и израда темеља, као и уклањање ископане земље 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И ОПРЕМЕ 
1.3. ПУТНИ ПРАВАЦ: ПИРОТ – ТЕМСКА – ТОПЛИ ДО - КЊАЖЕВАЦ 

 

По
зи
циј
а 

Опис знака 
Димензије Једин. 

цена без 
ПДВ а  

Ком 
  

Укупн
а Цена 
безПД
В а  

Jедин. 
цена са  
Пдв-ом 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

h l P   

Т.1
.1. 

Плакат на 
воднепропусном 
материјалу 

1,6 1,6 2,56  1  
  

2.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,9 1,1 0,99  1    

2.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,9 1,1 0,99  1    

3.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,2 0,36  2    

4.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,7 1,6 1,12  1    

4.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,7 1,6 1,12  1    

5.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

5.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

5.3
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 1 1,7 1,7  1    

6.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  1    

6.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  1    

7.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,5 0,6  1    

7.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,5 0,6  1    

8.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,5 1,1 0,55  1    

8.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,5 1,1 0,55  1    

9.1
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  2    

9.2
. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,3 1,1 0,33  2    

10.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

10.
2. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

11.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    

11.
2. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,3 0,52  1    
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12.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

12.
2. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

12.
3. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

12.
4. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,6 1,4 0,84  1    

13.
1. 

Плакат на 
воднепропусном 
материјалу 

1,8 1,2 2,16  1  
  

14.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,5 0,6  1    

14.
2. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 0,4 1,5 0,6  1    

15.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  3    

16.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  2    

17.
1. 

Саобраћајни знак према 
графичком прилогу 

0,3
5 1,2 0,42  2    

 
 
Напомена: 
У цену знака укључена је израда, испорука и допрема до места постављања, сви елементи за 
причвршћивање, као и монтажа табле на предвиђену конструкцију. 
 
По
зи
циј
а 

Опис стуба носача Дужина 
стуба Кол. 

Јединич
на цена 
безПДВ 
а  

Укупна 
Цена 
безПДВ 
а  

Jедин. 
цена са  
Пдв-ом 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

        
Т.1
.1. 

Дрвена надстрешница 
према детаљу 3,6 2     

2.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,7 1     

2.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,7 1     

3.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 2     

4.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,6 2     

4.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,6 2     

5.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

5.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

5.3
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,9 2     
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6.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,15 2     

6.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,15 2     

7.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

7.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

8.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,3 1     

8.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,3 1     

9.1
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

9.2
. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

10.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

10.
2. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

11.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

11.
2. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

12.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

12.
2. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

12.
3. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

12.
4. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,4 1     

13.
1. 

Дрвена надстрешница 
према детаљу 3,8 2     

14.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

14.
2. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,2 2     

15.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,85 2     

16.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,5 2     

17.
1. 

Једноцевни стуб носач, 2", 
поцинкован 2,5 2     

 
 
Напомена: 
У цену носача укључена  је и испорука на место уградње, постављање и нивелирање, као и 
цена заптивача против кише. 
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Поз
ициј
а 

Опис уградње 

Димензије 

Кол. 
Јединична 
цена 

безПДВ а  

Укупна 
Цена 
безПДВ 
а  

  

шири
на 

дужи
на 

дуби
на 

Jедин. 
цена са  
Пдв-ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

          
Т.1.
1. Бетонска стопа 0,8 0,6 0,6 2     

2.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

2.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

3.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

4.1. Бетонска стопа 0,5 0,5 0,5 2     

4.2. Бетонска стопа 0,5 0,5 0,5 2     

5.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

5.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

5.3. Бетонска стопа 0,5 0,5 0,5 2     

6.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

6.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

7.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

7.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

8.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

8.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

9.1. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

9.2. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     
10.1

. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

10.2
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

11.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

11.2
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

12.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

12.2
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

12.3
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

12.4
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 1     

13.1
. Бетонска стопа 0,8 0,6 0,6 2     

14.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

14.2
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     
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15.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

16.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

17.1
. Бетонска стопа 0,4 0,4 0,4 2     

Напомена: 
У цену уградње укључена је цена материјала за израду бетонске стопе/темеља, допрема 
материјала до места уградње, обрада тла и израда темеља, као и уклањање ископане земље. 
 

УКУПАН ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ОПШТИНСКИ 
ПУТЕВИ 

туристичке и путоказне саобраћајне сигнализације у Парку природе „Стара планина“ 
на територији општине Пирот (општински путеви и улице) 

 

1.1 Путни правац Пирот - Завојско језеро 

Набавка и монтажа знакова туристичке и путоказне сигнализације 
на уграђени стуб носач 

 

Набавка и уградња поцинкованих гвоздених цеви носача знакова   

Израда бетонских темеља за угрању стуба носача  

Укупно без ПДВа  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

1.2 Путни правац Пирот – Дојкинци- Јеловица - Славиња 

Набавка и монтажа знакова туристичке и путоказне сигнализације 
на уграђени стуб носач 

 

Набавка и уградња поцинкованих гвоздених цеви носача знакова  

Израда бетонских темеља за угрању стуба носача  

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  
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Укупно са ПДВ-ом  

1.3 Путни правац Пирот - Темска - Топли До 

Набавка и монтажа знакова туристичке и путоказне сигнализације 
на уграђени стуб носач 

 

Набавка и уградња поцинкованих гвоздених цеви носача знакова  

Израда бетонских темеља за угрању стуба носача 

 
 
 
 

Укупно Без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА (1.1+1.2+1.3)  

Укупан износ без ПДВ-а      
  

 

ПДВ   

Укупан износ са ПДВ-ом  
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ОБРАЗАЦ ( 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________________, 
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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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности- “Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018 

, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке мале вредности добара -  „Саобраћајна туристичка сигнализација 
Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  испуњава све услове из чл. 75.  
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 
и то: 
 

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

 
§ 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; 

 
§ 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); 

 
§ Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда 

 
 

 
 
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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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  НАБАВКАМА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 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 мале вредности- ЈН бр. 1.1.1/2018 -  „Саобраћајна туристичка 
сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“   испуњава све 
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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

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

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 
 
 
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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VII  

МОДЕЛ УГОВОРА 
“Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији 
града Пирота“ бр. 1.1.1/2018 

 
Уговорне стране: 
 
ЈУ Туристичка организација Пирот Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. број 17657437, 
ПИБ 104440080. коју заступа директор Златков Братислав  
 

и 
_________________________________, место ______________, ул. 
_________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ 
_______________ кога заступа директор __________________________,  

(заокружити и попунити) 
а)који наступа самостално,  
б)уз ангажовање подизвођача 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________ (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),  
в.   са учесницима у заједничкој понуди: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________ 
(навести све остале учеснике у заједничкој понуди);  
с друге стране (у даљем тексту: Извршилац) 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка добра: “Саобраћајна туристичка сигнализација Парка 
природе Стара планина на територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018 , чији је наручилац 
ЈУ Туристичка организација Пирот 77, 18300 Пирот,  

 по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  
По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин: 

 
Овај Уговор додељен је добављачу, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку 
ЈН  мале вредности–“Саобраћајна туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на 
територији града Пирота“ бр. 1.1.1/2018  на основу понуде понуђача број _________________ 
од ____________, у складу  са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.68/2015) 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је  набавка и постављање  туристичких ознака/сигнализације на 

подручју ПП Стара планина на територији града Пирота 
 

 град Пирот,  по цени од __________________________ дин без ПДВ-а, односно  
_______________________  дин. са ПДВ-ом. 
 

Саставни део овог Уговора је понуда  Добављача број _________ од _______________ . 
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Члан 2. 
 

Добављач се обавезује да уговорена добра достави и угради  у свему према 
прихваћеној понуди, техничкој спецификацији и условима датим у конкурсној 
документацији, а у складу са главним пројектом и важећим нормативима, стандардима и 
правилима струке који важе за ту врсту посла. 

Добавља ће уговорене послове извршити  самостално/ заједничка понуда/ са 
подизвођачима   

.................................................................................................................................:::............................

.......................... .............................................................................. , (навести имена чланова 
групе/подизвођача или ставити цртицу ако се наступа самостално). 

 

Члан 3. 
 

Наручилац врши плаћање сходно понуди а на основу испостављених рачуна 
добављача . 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену сходно понуди. 
Уговорена цена се не може променити.   
 

Члан 5. 
 

Сматра се да се је Добављач  пре давања понуде упознао са климатским условима, 
условима терена, и другим условима који утичу на рок и цену уговореног посла.  

Одступање од уговореног рока завршетка посла  може бити само у следећим 
случајевима: 

 
a) дејством више силе током извршења посла, признате по важећим 
прописима, или 

b) обостраним писменим споразумом ако се током извршења посла, појаве 
непредвиђене околности. 

 
Члан 6. 

 Наручилац је обавезан: 
 

a) да Добављачу преда на увид потребну документацију и пројекте, скице и детаље, 
уколико су исти потребни ради извршења уговореног посла; 

б) да одреди и писменим путем извести Добављача о лицу који ће у његово име    
вршити пријем добара и услуга које су предмет уговора , најкасније до датума 
извршења посла на терену и примопредаје извршеног посла. 
Неизвршавање ових обавеза повлачи померање уговорених рокова. 

 

 

 



Page 75 of 
77___________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2018 –„Саобраћајна 
туристичка сигнализација Парка природе Стара планина на територији града Пирота“  
 

Члан 7. 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
 Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда соло  
бланко меницу са копијом захтева за регистрацију у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије и потпуно попуњено менично овлашћење - писмо Наручиоцу да меницу може 
попунити до 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и 
менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица 
Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без 
приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово 
финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда соло бланко 

меницу са копијом захтева за регистрацију у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије  и потпуно попуњено менично овлачћење -  писмо Наручиоцу да меницу може 
попунити до 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. 
Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног 
лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без 
приговора“. Уз меницу  мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово 
финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. 

 Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року 

 
 Добављач  је обавезан: 

б) да уграђује материјале, делове и опрему, оне врсте и типа који у потпуности 
одговарају конкурсној документацији, техничким условима и стандардима; 

в) да , уколико је то законска обавеза, за виталне делове,уградни материјал и опрему 
обезбеди доказе о квалитету - сертификате, о свом трошку;  

 

Неизвршавање ових обавеза повлачи: материјалну и кривичну  одговорност 
Добављача предвиђену законима струке, обавезу замене неодговарајућих материјала , делова 
и опреме, односно финансијске последице које приозилазе из гаранцијских преузетих 
обавеза. 
 

Члан 8. 

У  случају да током извршења посла, Добављач писмено извести Наручиоца да није у 
могућности да изврши уговорени посао, или Наручилац на основу веродостојних и 
расположивих података, закључи да Добављач  није у могућности да изврши уговорени 
посао, Наручилац има право да , уз претходно обавештавање Добављача,  извршење посла 
повери другом лицу при чему активира меничну гаранцију за извршење уговорне обавезе. 

Уколико Добављач западне у доцњу у погледу уговореног рока завршетка посла, 
Наручилац има право да  довршетак посла повери другом лицу, при чему активира гаранцију 
за извршење уговорне обавезе. 
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Члан 9. 
 Наручилац не прихвата и не сноси било какве накнаде штета које Добављач  током 
постављања ознака било којем трећем лицу или имовини, свом запосленику или имовини,  
другим ознакама на терену. 

Члан 10. 
Гарантни рок тече од дана записнички евидентиране примопредаје уговорених добара 

и услуга. 
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о 

свом трошку отклони све недостаке, мане и оштећења која су настала због неквалитетно или 
непрописно извршеног посла, или звог употребљених материјала који не одговарају 
уговореној намени или уговореном квалитету материјала. 

Ако се уклањањем недостатака за које је Добављач одговоран, изазове друга оштећења 
терена или знакова, Добављач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку. 

Уколико Добављач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставу 1. до ст.4. овог 
члана , Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Добављача и да уновчи 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном. 
 

Члан 11. 

Добављач је обавезан да писмено обавести Наручиоца о датуму окончања посла, на 
основу чега уговарачи договарају датум примопредаје посла, и одређују лица задужена за 
међусобну примопредају  

Лица одеређена за примопредају врше заједнички преглед и увид на терену након чега  
сачињавају и оверавају одговарајући записник.  

Ако се прегледом и увидом  константују примедбе, приступа се њиховоем отклањању 
(при чему се поступак понавља почев од првог става овог члана), а ако не, одмах се приступа 
коначној записничкој  примопредаји извршеног посла. 

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће у прегледу 
и примопредаји, приступиће се званичном техничком прегледу  о трошку  стране која је 
одбила учешће у примопредајном  прегледу. 
 

Члан 12. 
Овај Уговор се може раскинути на начин и у случајевима предвиђеним у самом 

Уговору, у случајевима које предвиђа закон, као и у случају писмене сагласности уговорних 
страна. 

Уговарачи су сагласни да , уколико уговор буде поништен мимо воље уговарача, 
међусобно не потражују накнаду штете и изгубљену добит. 
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Члан 13. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном закључивања/потписивања и важи до испуњења или 
отка 

Члан 14. 
За све остало што овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе других релевантних важећих законских и подзаконских 
аката. 

Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора , стране уговорнице ће решавати 
споразумно и уколико се не споразумеју, прихвата се надлежност  Привредног Суда у Нишу. 
 

Члан 15. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од 

уговарача. 
 

 
            ДОБАВЉАЧ                                                               НАРУЧИЛАЦ 
 
__________________________                                 __________________________ 
                                                                                            
 

 
 
Напомена:  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора  

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. 
 


