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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 
14/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-247/2015-1 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-247/2015-2, Јавно Предузеће 
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: 
Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за 
јавну набавку услуга у отвореном поступку: 

 

 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ОПАСНИХ МЕСТА ПО ХИТНИМ НАЛОЗИМА 

 
Број јавне набавке: 69/2015 

 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страница 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs 

  
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о јавним путевима („Службени 
гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС и 55/14) и 
Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС” бр. 134/14). 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 69/2015 је услуга – Главни пројекат побољшања 
опасних места по хитним налозима. 
 

4. Циљ поступка  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт (лице или служба) 

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног 
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне 
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs. 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 69/2015 je услуга – Главни пројекат побољшања опасних 
места по хитним налозима (ознака из Општег речника набавки: 71322000 Услуге техничког 
пројектовања у грађевинарству за нискоградњу). Процењена вредност јавне набавке је до 
12.500.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
 

 
 
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

3. ОПШТИ ЗАХТЕВИ 
 

4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

5. ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
 

5.1. Тачке оперативног полигона 
 

5.2. Геодетска подлога 
 

5.3. Извод из катастра непокретности 
 

6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

7. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ 
 

8. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 
 

9. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

10. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
 

11. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

Булевар Краља Александра 282, Београд 
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА: Главни пројекат побољшања опасних места на државним 

путевима 
 
 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Техничка документација треба да садржи: 
 
1) Главни грађевински пројекат побољшања 
 

2) Пројекат коловозне конструкције (пројекат нове коловозне конструкције и 
пројекат ојачања постојеће коловозне конструкције) 

 

3) Пројекат геодетског обележавања 
 

4) Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме 
 
 

3. ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 

Предмет овог Пројекта по хитним налозима је израда пројектне документације за 
локације које нису познате у тренутку покретања јавне набавке. Основна сврха оваквог 
приступа је да се обезбеди поуздан начин побољшања опасних места на државним 
путевима, која ће се појавити у току наредног периода, почев од месеца када је уговорен 
пројекат. Оквирно је планирано да се у оквиру овог уговора изради потребна техничка 
документација за 15 локација. Према томе, овај пројекат ће трајати док се не заврши 
уговорени фонд појединачних пројектата. 

Пројекат побољшања опасних места на предметним државним путевима потребно је 
урадити да би се остварило ефикасније, рационалније и безбедније одвијање саобраћаја. То 
подразумева смањење негативног утицаја пута на настанак и последице саобраћајних 
незгода, односно унапређење безбедности саобраћаја, као и смањење негативних ефеката 
уз минимална улагања финансијских средстава за изградњу елемената пута и побољшање 
функционисања саобраћаја, максималну проточност саобраћаја и минимум еколошких 
последица. 

Пројектом побољшања опасних места извршити обнову конструктивне носивости и 
потребне целовитости пута уз корекцију облика коловозне конструкције у циљу продужења 
његове употребљивости. 

Пројектом побољшања опасних места извршити побољшање геометријских 
елемената пута имајући у виду економску оправданост таквог решења. 
 
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу: 
 

 Овог пројектног задатака (на основу сопственог сагледавања целовитог пројекта 
главни и одговорни пројектант ће дефинисати све потребне пројектне задатке за 
поједине делове техничке документације које чине функционалне целине пројекта); 

 Потребних подлога (геодетских, геотехничких и др.); 
 Истражних радова и лабораторијских испитивања; 
 Важећих Закона, прописа, стандарда и норми квалитета за ову врсту техничке 

документације; 
 Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник Републике Србије“, 
број 50/11); 

 Архивске документације о постојећем путу (ако постоји); 
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 Прикупљених података о постојећој планској документацији; 
 Прогнозе и анализе саобраћајног оптерећења за период од 10 година; 
 Планског периода побољшања коловозне конструкције од 10 година. 

 
Доставити комплетну техничку документацију у 4 истоветних примерака, оверену од 

стране вршиоца Техничке контроле. Доставити комплетну техничку документацију и у 
електронској форми. 
 

4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 
У путној мрежи Србије наведени путни праваци припадају категорији државних путева 

IБ, IIА, IIБ реда. Путеви су намењени мешовитом саобраћају. 
За наведена опасна места, пројектом је потребно формирати нову геометрију 

раскрсница, по могућству с кружним током саобраћаја, уз корекцију елемената трасе пута на 
потребној дужини. Због тога је потребно спровести геодетска снимања недостајућих деоница 
за сваки крак раскрсница. Пројектант је у обавези да формира подлоге у електронском 
облику и да усагласи одговарајуће стационаже из расположиве документације. 

Пројекат побољшања опасних места радити за рачунску брзину према важећим 
прописима. На основу усвојене рачунске брзине дефинисати елементе ситуационог плана, 
подужног и попречних профила. Задржати максимално постојеће стање, уз могуће 
геометријско обликовање. Елементи подужног профила – нивелету пута прилагодити 
захтевима који проистичу из резултата геотехничких истражних радова и пројекта коловозне 
конструкције, постојећем стању и објектима на путу. 
 
Саобраћајно оптерећење 
 

Извршити контролно бројање саобраћајног оптерећења на основу кога ће се утврдити 
величина и структура ПГДС-а за 2015. годину. Бројање извршити у просечном дану на 
карактеристичним пресецима у периоду од 8 до 16 часова. Верификацију добијених 
података извршити уз сагласност Јавно предузеће „Путеви Србије“ – Сектор за стратегију, 
пројектовање и развој. Дефинисати меродавно еквивалентно саобраћајно оптерећење (80 
kN стандардне осовине) за димензионисање коловоза у наредном експлоатационом 
циклусу. Максимално осовинско оптерећење је 115 kN. 

На основу утврђеног ПГДС-а за 2015. годину извршити прогнозу саобраћајног 
оптерећења за анализирани период према следећој Табели 1: 
 
Табела 1: Препоручене стопе растa у анализираном периоду 
 

ГОДИНА - 
ПЕРИОД 

ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ СТОПЕ РАСТА (%) 

ВРСТЕ ВОЗИЛА 

ПА БУС ЛТ СТ ТТВ АВ 

2015 (базна) 1,0 

2015-2020 5.00 3.30 3.00 4.00 4.30 4.50 

2020-2025 4.50 3.00 3.00 3.50 3.80 4.30 

2025-2030 4.00 3.00 3.00 3.30 3.50 3.50 

 

5. ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА 

 
5.1.  Тачке оперативног полигона 
 

Циљ постављања тачака оперативног полигона је успостављање јединтвене 
геодетске основе за потребе израде пројектно-техничке документације и обележавање пута. 

Обавезно приложити спискове координата постојећих тачака и спискове висина 
репера оверене од стране надлежне службе Републичког геодетског завода. 

 
 
Пројектант предаје и техничку документацију са техничким извештајем, мереним и 

обрађеним подацима, списак тачака оперативног полигона са кординатама, надморским 
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висинама, описом положаја (ТО 27) и скицом оперативног пологона у аналогном и 
дигиталном облику (DWG формату) са тачкама државне тригонометријске мреже у широј 
зони. 
 
5.2.  Геодетска подлога 
 

Извршити геодетска снимања постојећег стања пута у хоризонталном и 
вертикалном смислу са повезивањем на мрежу оперативног полигона. Све податке са 
терена (постојеће објекте, електро-стубове, полигоне и реперне тачке, границе путног 
земљишта и др.) уцртати у ситуацију R=1:1000, која ће служити као подлога за 
пројектовање. Ситуацију постојећег стања урадити на овереном катастарско-топографском 
плану. 

Ширина сниманог појаса, треба да је таква (минимално 20 m лево и десно од 
осовине пута), да обезбеђује израду дигиталног модела површине коловоза и комплексну 
израду свих садржаја саобраћајнице, а предмет су овог пројекта (коловозна конструкција и 
одводњавање коловоза укључујући и саобраћајне прикључке). 

Попречне профиле снимити на одговарајућим растојањима (максимално 20 m) 
према ситуацији на терену и оштећености површине коловоза као и на карактеристичним 
местима из ситуације и уздужног профила (прикључци државних путева и локалних 
саобраћајница, почетак, средина и крај хоризонталних кривина и сл.). Обавеза Пројектанта 
је да сваку карактеристичну тачку (осовинске, ивичне, полигоне и сл.) дефинише и 
координатама. 

Попречне профиле треба приказати у адекватној (карикираној) размери да би се 
правилно сагледале неправилности облика попречног профила као и специфична оштећења 
коловоза (колотрази). 

На основу извршених геодетских снимања израдити Елаборат геодетских снимања 
који ће бити саставни део пројектно-техничке документације. 
 
5.3. Извод из катастра непокретности 
 

Обавеза пројектанта је да прибави изводе из катастра непокретности свих парцела 
у зони извршених побољшања на предметној раскрсници и да провери да ли су извршена 
побољшања у границама путног земљишта. 

У случају да извршена грађевинска побољшања на раскрсници прелазе границу 
путног земљишта, потребно је назначити ту зону где је неопходно спровести поступак 
експропријације земљишта. 
 

6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 
За потребе израде пројекта коловозне конструкције претходно извести следеће: 
 
А. Истражни радови и лабораторијска испитивања 
 

Истражне радове обавити према овом пројектном задатку, Mетодологији за 
пројектовање реконструкције путева (2001. године), а у складу са Законом о геолошким 
истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, број 44/95). Истражни радови и 
лабораторијска истраживања обухватају: 
 
1) Оцену стања постојећег коловоза у захвату раскрснице, коју треба да обухвати: 

а) Анализа расположиве архивске документације – Прикупљање релевантне и 
расположиве техничке документације (текстуалне, графичке и нумеричке) о предметној 
раскрсници и на основу ње анализу постојеће коловозне конструкције. 
б) Оцена функционалних карактеристика површине коловоза – Визуелно снимање 
оштећења површине коловоза. 

 в) Оцена конструктивних карактеристика на основу мерења: 
- Оцена стања на основу оштећености коловоза, утврдити погодном методом 
снимања оштећења површине, на целој дужини и ширини коловоза. Пројектант 
треба да дефинише тип, ниво оштећености, количину и узрок оштећења; 
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- Утврђивање састава коловозне конструкције и материјала у њој и постељици (из 
расположиве архивске документације, а на основу већ обављених истражних 
радова и лабораторијских истраживања, и на основу потребних и довољних 
допунских истраживања и мерења). 

 
Извршити анализу података са теренских машинских бушења или ископа сандажних 

јама, лабораторијских испитивања доњег носећег слоја и постељице, и лабораторијских 
испитивања асфалтних слојева. На основу анализе постојећих испитивања извршити, 
уколико је потребно, допунска геомеханичка испитивања неопходна за успешну израду 
пројектне документације (допунске радове дефинише одговорни пројектант). Након 
обављених истражних радова, на одговарајући начин затворити јаме и бушотине тако да се 
по коловозу може даље безбедно одвијати саобраћај. 
 
2) Оцену стања система за одводњавање коловоза и трупа пута – Са гледишта 

одводњавања оценити функционално стање: 
 

 Ригола, каналета и ивичњака; 
 Банкина; 
 Јаркова; 
 Пропуста; 
 Дренажа. 

 
Оцена стања састоји се у прикупљању индикатора стања визуелним прегледом 

сваког елемента система за одводњавање (ригола, каналета, ивичњака, јаркова, пропуста, 
дренажа). На основу оцена предложити решења и интервентне мере. 
 
Б. Пројекат коловозне конструкције 
 
Пројектом обухватити: 
 

 Потребне припремне радове на коловозу, а који се односе на оправке, оштећења 
или рушење и уклањање слојева; 

 Пројектну дебљину нових слојева и врсте материјала и мешавина, уз давање 
технолошких минималних и максималних дебљина за случај слојева изравнања; 

 Решења нове коловозне конструкције на проширењу коловоза са цртежима типских 
детаља везе постојећег коловоза и проширења; 

 Техничке услове за изградњу који ће третирати све позиције и специфичности 
пројекта. 

 

7. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ  

 
У складу са „Методолологијом пројектовања реконструкције путева“ дефинисати 

елементе плана и профила за израду грађевинског пројекта и припремити подлоге за израду 
пројекта саобраћајне сигнализације и опреме. 

На основу пројектног задатка, геодетских радова и пројекта коловозне конструкције, 
главним грађевинским пројектом побољшања опасних места дати: 
 

 Елементе ситуационог плана и подужног и попречног профила (радијусе 
хоризонталних и вертикалних кривина, скретних углова, подужних и попречних 
нагиба и др.); 

 Геометријска решења побољшања коловоза (санација оштећења површине 
коловоза, корекција облика постојећег коловозног застора или коловоза, проширења 
коловоза, наношење нових слојева, прерада застора, стругање и наношење нових 
слојева итд. и представити их у карикираној размери; 

 Попречни пад коловоза прилагодити пројектним решењима ојачања коловозне 
конструкције; 

 Решење одводњавања коловоза; 
 Решење одводњавања трупа пута; 
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 Нивелациона решења претећих садржаја (прикључака осталих путева, аутобуских 
стајалишта, бензинских пумпи и паркиралишта) у земљишном (путном) појасу 
пројектоване деонице; 

 Прегледност у зони раскрснице; 
 Места постојећих приступних путева (саобраћајних прикључака) који се могу 

задржати са аспекта безбедности саобраћаја и њихова геометријска решења; 
 Аутобуска стајалишта одредити и пројектовати у сарадњи са надлежним органима 

локалне самоуправе; 
 Саобраћајне прикључке постојећих легалних површина као и стајалишта 

пројектовати са дефинисаним уливом и изливом; 
 Провера ситуационог решења раскрснице преко криве минималне проходности 

меродавног возила (ттвз или бус) применом програмског система „GAVRAN CIVIL 
MODELLER“. 

Пројектант је дужан да у оквиру грађевинског пројекта региструје и назначи постојећа 
клизишта и појаве нестабилности терена у ситуационом плану и подужном профилу, као и 
да прикупи све податке о постојећој и новопланираној инфраструктури (водовод, 
канализација, ПТТ каблови, електроенергетска мрежа и др.) и уради синхрон план. 
 

8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ  

 
Приликом пројектовања узети у обзир све интервенције предвиђене грађевинским 

пројектом које предвиђају промене у односу на првобитно саобраћајно решење пре израде 
овог пројекта, а које имају утицаја на пројектовање саобраћајне сигнализације и режим 
саобраћаја. 

На основу утврђених елемената и на основу обиласка деоница државног пута, 
утврдити реално стање просторне и физичке структуре у земљишном (путном) појасу и 
остале елементе од значаја за сигурност вожње. 

Пројекат треба да садржи планове вертикалне сигнализације, хоризонталне 
сигнализације и саобраћајне опреме са свим потребним детаљима. Пројектно-техничку 
документацију урадити у складу с Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени 
гласник Републике Србије“, број 134/14), Закон о јавним путевима путевима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 101/05, број 123/07, број 101/11, број 93/12 и број 104/13) и 
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 
41/09, број 53/10 и број 101/11). 

Пројектант даје оцену стања постојеће сигнализације и опреме на путевима: 
саобраћајних знакова, њихових носача, конструкција носача путоказних табли, заштитне 
челичне ограде за возила, смероказа и других елемената, а на основу тога даје решења 
обнове наведене саобраћајне опреме или допуне постојеће. 

Пројектант даје решења вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме на путу: 
саобраћајних знакова, њихових стубова носача, конструкција носача, прорачун лежишта 
стуба и прорачун темеља, заштитне челичне ограде за возила, смероказа, маркера и других 
елемената са својствима ретрорефлексије. 

Пројекат треба да садржи решења са применом стандардних и нестандардних 
саобраћајних знакова. Сва решења треба да садрже материјале са својствима 
ретрорефлексије у складу с Правилником. 

Карактеристике елемената вертикалне сигнализације применити према SRPS 
стандардима. Материјале за израду саобраћајних знакова предвидети у складу са 
Правилником. 

Предложена решења система вођења саобраћаја, одн. система путоказне 
сигнализације треба да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на државном 
путу, са обавезном применом броја државног пута. Кроз пројектно решење потребно је 
обезбедити потребан број степена обавештења намењених учесницима у саобраћају. 
Поштовати одредбе постојећег Закона о службеној употреби језика и писма. 

Хоризонтална сигнализација треба да садржи решења која предвиђају уградњу 
дуготрајних апликативних материјала са својствима ретрорефлексије, уз напомену да 
материјали морају испуњавати следеће одредбе стандарда SRPS EN 1436 током целог 
експлoатационог периода од 8 x 106 гажења точком: ретрорефлексија класе R5, коефицијент 
трења класе S1, и фактор осветљености класе B4. 
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Уздужне ознаке на коловозу пројектовати на потребној дужини, у широј зони 
предметне раскрснице (опасног места), уз примену елемената за упозорење возача о 
преласку на део коловоза за супротни смер вожње. 

У области система за задржавање возила, пројектовати елементе заштитних 
челичних ограда у складу са одредбама стандарда SRPS EN 1317. Пројектант је у обавези 
да одреди потребан ниво задржавања, у зависности од саобраћајних услова и подручја 
потребне заштите. Решење треба да садржи примену катадиоптера од класе материјала 
која је усклађена са осталом сигнализацијом, на потребном растојању од 24 метра, односно 
12 метара у зони опасног места. Смероказе пројектовати према стандарду SRPS Z.S2.235, 
са применом ретрорефлектујућих тела по истом критеријуму. 

Сви метални делови носача саобраћајних знакова, конструкција носача и елемената 
за монтажу, као и елемената заштитних челичних ограда, треба да се заштите цинкањем по 
топлом поступку са просечном дебљином цинка од 70 µ. 

Пројектна решења треба пројектовати у складу са важећим законима, стандардима и 
техничким препорукама. 

При пројектовању саобраћајне сигнализације и опреме потребно је придржавати се 
следећих Техничких упутстава ЈП „Путеви Србије“: 
 
1) Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији; 
2) Техничко упутство о примени материјала при изради саобраћајних знакова на 

државним путевима; 
3) Техничко упутство за означавање опасних кривина на државним путевима; 
4) Техничко упутство о примени подлоге знака; 
5) Техничко упутство о примени система за задржавање возила на државним путевима. 
 

Пројекат треба да садржи опште податке, документа о пројекту, технички извештај, 
предмер и предрачун радова, планове сигнализације и сл. За сва пројектована решења дати 
потребне детаље. 
 

9. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Пројектно – техничка документација мора да садржи следеће делове за сваку 

раскрсницу посебно: 
 
Главни пројекат побољшања 
 

 Главни грађевински пројекат  
 
Текстуални део: 

 
 Општи део; 
 Коначни Извештај о техничкој контроли документације; 
 Пројектни задатак; 
 Технички извештај; 
 Списак координата детаљних тачака осовине и ивице коловоза; 
 Елементи за исколчење осовине; 
 Појединачни предмери радова; 
 Предмер и предрачун радова; 
 Технички услови за извођење радова; 
 Елаборат заштите на раду. 

 
Графички прилози: 
 
 Ситуациони план постојећег стања R=1 : 500; 
 Ситуациони план – пројектовано стање R=1 : 500; 
 Нормални попречни профили R=1 : 500; 
 Подужни профили по крацима раскрснице R=1 : 50/500; 
 Попречни профили R=1 : 100; 
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 План обележавања R=1 : 250; 
 Провера проходности за меродавно возило R=1 : 250; 
 Нивелациони план R=1 : 250; 
 Детаљи за извођење R=1 : 20. 

 
 Пројекат коловозне конструкције 

 
 Општи део; 
 Оцена стања постојеће коловозне конструкције; 
 Састав коловозне конструкције и основна физичко-механичка својства материјала; 
 Оцена стања коловозне конструкције; 
 Оцена стања система за одводњавања коловоза и трупа пута; 
 Перспективни експлоатациони услови; 
 Саобраћајно оптерећење; 
 Климатски и хидролошки услови; 
 Прорачун коловозне конструкције; 
 Пројектна решења побољшања коловоза; 
 Закључак; 
 Прилози. 

 
Пројекат геодетског обележавања 
 
1) Технички извештај; 
2) Списак координата детаљних тачака осовине и ивице коловоза; 
3) Елементи за исколчење осовине; 
4) Табеларни приказ података координата и кота полигонских тачака; 
5) Ситуациони план снимљених попречних профила на формату А1 и CD-ситуационог 

плана. 
 
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме пута 
 

1) Општи део; 
2) Технички извештај; 
3) Технички услови за извођење радова вертикалне и хоризонталне сигнализације и 

саобраћајне опреме; 
4) Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме; 
5) Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме; 
6) Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме R=1 : 250; 
7) Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме. 
 

Пројекат штампати у 4 (четири) примерака у формату А4 или А3, и на CD у 
дигитализованом облику, који треба приложити на задњу страну корица пројекта. 
 

10. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

 
Главни пројекат побољшања опасних места - раскрсница подлеже техничкој 

контроли која проверава усклађеност са законима и прописима, техничким нормативима, 
стандардима и пројектним задатком. 

Техничка контрола пројектне документације вршиће се у току израде техничке 
документације по следећем редоследу: 
 

 Пројекат геодетских радова; 
 Грађевински пројекат; 
 Пројекат саобраћајне сигнализације. 
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Пре Техничке контроле Главног пројекта, Главни пројекат побољшања опасних 
места - раскрсница подлеже Ревизији безбедности саобраћаја која проверава усклађеност 
техничког решења са аспектима безбедности саобраћаја. 
 

11. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Наручилац ће вршити надзор и контролу при изради техничке документације преко 

Сектора за стратегију, пројектовање и развој. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ                  
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И                                                    

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).  

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

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

 
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона); 

2) Да располаже потребним пословним капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона); 

3) Да располаже потребним техничким капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона); 

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

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

 

2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:  
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не 
може бити старији од два месеца пре отварања;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа решења надлежног 
министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство и то: за 
пројектовање саобраћајница (П131Г2) и за пројектовање саобраћајне сигнализације 
(П131С1), као и важеће решење Републичког геодетског завода да Понуђач 
испуњава услове за обављање геодетских радова.  

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – Доказ: 
важеће личне лиценце одговорних пројектаната: 312 или 315 или 318 (најмање 4 
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лица са неком од наведених лиценци); 370 (најмање 2 лица) и 372 (најмање 2 лица), 
као и важећа лична лиценца одговорног извођача радова 491 (најмање 1 лице). Уз 
наведене личне лиценце за одговорне пројектанте, обавезно се прилажу (иза сваке 
приложене лиценце) копије потврда Инжењерске коморе Србије. За наведеног 
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М 
образац, односно за носиоца лиценце или страног држављанина који није запослен 
код Понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању 
привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на 
извршењу услуга који су предмет ове јавне набавке.  

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета – Доказ: 
Важећи сертификат о акредитацији, који издаје Акредитационо тело Републике 
Србије, којим се потврђује да је понуђач компетентан за обављање послова 
испитивања (обим акредитације се односи на геомеханичка испитивања и 
узорковање). 

3) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – Доказ: да 
је понуђач у току 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. године, израдио: 

 главне пројекта за деонице државних путева (изградња, реконструкција, 
побољшање или рехабилитација), који су оверени од техничке контроле и где 
најмања дужина деонице износи 5 km по пројекту, или 

 главне пројекте побољшања опасних места (кружне раскрснице) на државним 
путевима који су оверени од техничке контроле. 

Укупна вредност уговора о изради наведене техничке документације 
реализованих у току наведеног периода, не може бити мања од троструког 
износа укупне процењене вредности јавне набавке са ПДВ-ом. Као доказ 
доставити попуњен Образац бр. 1 и потврду наручиоца о успешно реализованом 
уговору (Модел обрасца Потврде дат је у оквиру овог Поглавља). Поред 
наведеног, за пројекте је потребно доставити и доказ да су оверени од стране 
техничке контроле, што мора да буде наведено на потврди наручиоцa. 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничких капацитета – да поседује 
легално прибављен рачунарски програм за пројектовање (у даљем тексту рачунарски 
програм) – Доказ: о праву на коришћење рачунарског програма за пројектовање 
(„AutoCad“ или одговарајући или бољег квалитета) у форми лиценце коју издаје аутор 
рачунарског програма или његов правни следбеник, односно овлашћени дистрибутер 
или рачун/фактуру о легално купљеном рачунарском програму која гласи на име 
понуђача.  

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за члана групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.  

Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке 
капацитете за понуђача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном 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.  

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар 
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је 
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре  
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

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

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  

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

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

_____________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
     Адреса  
 
Овим потврђујемо да је предузеће _________________________________________________  
 
из________________________, 

 
______________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца 
 
_____________________________________________________________,  

 
квалитетно и у уговореном року израдио пројектну документацију (оверену од техничке 
контроле). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(навести врсту и пун назив документације) 
 
Ако је била заједничка понуда, обавезно унети део техничке документације, односно 
тачан назив свеске (књиге) коју је понуђач урадио у оквиру наведене документације. 
 
у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом, 
 
а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ године, који  
 
је реализован _________________ године. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________  
 
 

Потпис овлашћеног лица _________________________  
 

 
М.П 

 
 
Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, 
тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у 
датом моделу Потврде. 
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Образац бр. 1 

 
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА 

 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. 

Назив уговора за 
деоницу или раскрсницу 
(навести дужину деонице 

пута и ознаку пута)  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара са ПДВ-ом. 
 
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је на претходној 
страници) наручилаца о реализованим уговорима који су напред наведени. 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2016. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Главни пројекат побољшања опасних места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до понедељка 27. јуна 2016. године до 09,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему 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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  

Понуда мора да садржи:  

 Попуњене обрасце бр. 1, 2 и 3;  

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде;  

 Попуњен, потписан и оверен модел Уговора;  

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди;  

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 2. 
Закона о јавним набавкама.  

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о 
независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 27. јуна 2016. 
године у 10,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају 
комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.  

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће 
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Главни пројекат побољшања опасних 
места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Главни пројекат побољшања опасних 
места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Главни пројекат побољшања опасних 
места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Главни пројекат побољшања 
опасних места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем.  

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 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.  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне 
документације.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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.  

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Понуђачу 
у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).  

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.  

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге  
 

Понуђач је обавезан да услугу која је предмет јавне набавке, изврши у периоду од 
годину дана од дана када је уговорен пројекат. У оквиру предметног пројекта понуђач 
треба да уради и преда Главни пројекат за сваку појединачну локацију у понуђеном року из 
понуде који не може бити дужи од 60 дана од дана добијања тачног назива локације од 
стране Наручиоца. 

Понуђени рок за поступање по извештају Техничке контроле документације и 
достављање финалне верзије је 20 дана по давању мишљења.  
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду.  

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

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

са чланом 92. Закона.  
 

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

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

 
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и 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 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима 
у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и 
ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин.  

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.  

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs, факсом на број 011/30-40-687 
или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 69/2015”.  

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

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

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију 
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу 
пондера за сваки од елемената критеријума: 
 
1. Понуђена цена 
2. Референце извршног техничког особља на изради пројектне документације 
 
Економски најповољнија понуда је понуда којој је додељен највећи број пондера. Укупан број 
пондера представља збир појединачно додељених пондера по сваком елементу 
критеријума. 
 
У даљем тексту су дефинисани релативни значаји (пондери) за наведене елементе 
критеријума. 
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16 .1 ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 
Понуђач са најнижом понуђеном ценом по овом елементу критеријума добија 40 

(четрдесет) бодова. Број бодова осталим понуђачима додељује се према формули: 
 

40 x  
 
16.2. РЕФЕРЕНЦЕ ИЗВРШНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – максимално 60 (шездесет) бодова 
 
Елемент критеријума ће се оцењивати према достављеним доказима да су лица у својству 
одговорних пројектаната учествовала у изради пројеката, оверених од стране техничке 
контроле.  
 
16.2.1 Руководилац пројекта (лиценца 312 или 315 или 318) - 24 бода 

 
А) образовање - дипл инж грађ 
 
Б) за специфично професионално искуство 
Б1) Елеменат који ће се оцењивати је број израђених главних пројеката кружних 
раскрсница, урађен од стране одговорног пројектанта саобраћајница, у периоду од 2006. до 
подношења понуде, према формули: 
  

      укупан признати број  за члана 1 
14 X  -------------------------------------------------------------------------------------    

      највећи укупни признати број за члана 1 из других понуда 
 
 
До максималних 14 (четрнаест) бодова (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог 
Поглавља) 
 
Б2) Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима је дужина пута 
у оквиру главних пројеката саобраћајница на државним путевима (оверених од стране 
техничке контроле), у периоду од 2006. до подношења понуде, које је лице израдило у 
својству одговорног пројектанта. Деонице краће од 5 km неће се узимати у обзир приликом 
бодовања.  
 

Елемент који ће се оцењивати је укупна дужина деоница путева (km) урађених 
пројеката, према формули: 
                   
                                               укупна призната дужина за члана 1 
                          10 X  -------------------------------------------------------------------------------------------     
                                  највећа укупна призната дужина за члана 1 из других понуда 
 
До максималних 10 (десет) бодова (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља) 
 
 
16.2.2 Члан стручног тима (лиценца 370) – 12 бодова 
 
А) образовање - дипл инж саоб 
 
Б) за специфично професионално искуство 
Б1) Елеменат који ће се оцењивати је број израђених главних пројеката кружних 
раскрсница, урађен од стране одговорног пројектанта саобраћајне сигнализације, у периоду 
од 2006. до подношења понуде, према формули: 
 

пројекту   по   цена   понуђена 

пројекту   по   цена   понуђена   најнижа 
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      укупан признати број  за члана 2 
8 X  -------------------------------------------------------------------------------------    

      највећи укупни признати број за члана 2 из других понуда 
 
До максималних 8 (осам) бодова (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља) 
 
Б2) Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима је дужина пута 
у оквиру главних пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима (оверених 
од стране техничке контроле), у периоду од 2006. до подношења понуде, које је лице 
израдило у својству одговорног пројектанта. Деонице краће од 5 km неће се узимати у обзир 
приликом бодовања.  
 

Елемент који ће се оцењивати је укупна дужина деоница путева (km) урађених 
пројеката, према формули: 
                   
                                               укупна призната дужина за члана 2  
                          4 X  -------------------------------------------------------------------------------------------     
                                  највећа укупна призната дужина за члана 2 из других понуда 
 
До максималних 4 (четири) бода (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља) 
 
 
16.2.3 Члан стручног тима (лиценца 312 или 315 или 318) – 6 бодова 
16.2.4 Члан стручног тима (лиценца 312 или 315 или 318) – 6 бодова 
16.2.5 Члан стручног тима (лиценца 312 или 315 или 318) – 6 бодова 

 
А) образовање - дипл инж грађ 
 
Б) за специфично професионално искуство 
Елеменат који ће се оцењивати је број израђених главних пројеката кружних 
раскрсница, урађен од стране одговорног пројектанта саобраћајница, у периоду од 2006. до 
подношења понуде, према формули: 
 

      укупан признати број  за члана 3 (4 или 5) 
6 X  -----------------------------------------------------------------------------------------------    
      највећи укупни признати број за члана 3 (4 или 5) из других понуда 

 
До максималних 6 (шест) бодова (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља) 
 
 
16.2.6 Члан стручног тима (лиценца 370) – 6 бодова 
 
А) образовање - дипл инж саоб 
 
Б) за специфично професионално искуство 
Елеменат који ће се оцењивати је број израђених главних пројеката кружних 
раскрсница, урађен од стране одговорног пројектанта саобраћајне сигнализације, у периоду 
од 2006. до подношења понуде, према формули:  
 
                                               укупан признати број  за члана 6  
                         6 X  -------------------------------------------------------------------------------------------     
                                  највећи укупни признати број за члана 6 из других понуда 
 
До максималних 6 (шест) бодова (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља) 
 

За све чланове тима, као доказ потребно је доставити фотокопију насловне стране 
главног пројекта, фотокопију списка учесника из пројекта и фотокопију решења о именовању 
за одговорног пројектанта. Поред наведеног, потребно је доставити и доказ да су пројекти 
оверени од стране техничке контроле, што може бити наведено у потврди наручиоца 
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пројекта или у потврди издатој од стране привредног субјекта које је извршило техничку 
контролу или у потврди привредног субјекта које је ангажовало одговорног пројектанта за 
израду пројекта или достављањем копије странице из пројекта где се види да је пројекат 
оверен од стране техничке контроле. 

Уместо фотокопије решења о именовању одговорног пројектанта понуђач може да 
достави потврду привредног субјекта које је ангажовало одговорног пројектанта за израду 
пројекта или потврду наручиоца пројекта из којих се може видети да је лице у својству 
одговорног пројектанта израдило наведени пројекат. 

Бодоваће се само главни пројекти саобраћајница на државним путевима (изградња, 
реконструкција, побољшање или рехабилитација пута). 

Понуђач је у обавези да формира радни тим од лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора, чије референце су приложене у тачки 17.2. (попунити Образац бр. 3 у 
оквиру овог Поглавља) 

Појам „наручилац“ који се у конкурсној документацији користи за потврде као доказе 
референци, нема значење појма „Наручилац“ у смислу одредби чл. 2. Закона о јавним 
набавкама, већ се односи на наручиоца пројектно-техничке документације са којим је 
понуђач био у облигационо правном односу, односно за кога је израдио целокупну или део 
исте и који је платио израду пројекто-техничке документације, без обзира на правни облик и 
облик власништва наручиоца. У случају потребне провере навода из достављене потврде, 
односно сумње да је понуђач пружио услуге наведене у потврдама, на основу чл. 93. ст. 1. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења и 
извршити контролу (увид) код понуђача. 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 

Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за израду и предају главног 
пројекта за појединачну локацију у оквиру пројекта. У случају истог понуђеног рока за 
израду и предају пројекта, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио нижу цену за извршење услуге. 

 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу 
X конкурсне документације).  

 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-687 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је 
примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке, 
уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, 
односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре 
истека рока за подношење понуда. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње 
наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, изузев одлуке о додели 
уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне 
набавке, па ако та вредност не прелази износ од 80.000,00 динара такса износи 80.000,00 
динара, а ако та вредност прелази 80.000,00 динара такса износи 0,1% процењене 
вредности јавне набавке. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели 
уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 
додељен уговор, па ако та цена не прелази износ од 80.000,00 динара такса износи 
80.000,00 динара, а ако та цена прелази 80.000,00 динара такса износи 0,1% те цене.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, 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;  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифра плаћања: 153 или 253; 
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
8) корисник: буџет Републике Србије; 
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, 
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 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. 

 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева 
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за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона..  

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) Закона. 
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 
 
 
_____________________________________  
Назив и адреса  
 
Овим потврђујемо да је 
 
____________________________________________________  
Име и презиме члана кључног техничког особља 
 
на позицији: (заокружити а), б) или дописати под в)) 

а)   Руководилац студије, 

б)   Одговорни пројектант, 

в)   _____________________________ 

 
за потребе наручиоца: 
 
________________________________________________________________________,  

 
Квалитетно и професионално извршио услугу:   _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 (навести пун назив документације) 
 
Укупна дужина деонице која је предмет документације је ____________ km 
 
Спољни пречник кружне раскрснице __________ m 
 
а документација је израђена на основу уговора бр. __________________ од ______________, 
 
чија је реализација окончана ___________ године.  
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
  
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________  
 

 
Потпис овлашћеног лица __________________________  

 
 

М.П. 
 
 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
 
 
 



страна 30 од 41 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 69/2015 
 

Образац бр. 2 
 

Референце кључног техничког особља  
 
Име и презиме и стручна спрема : _________________________________ 
 

Редни 
број 

Назив документације, деоница, број пута 
Спољни 
пречник 

Дужина 
деонице 

Година 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
Укупна дужина деоница дужих од 5 km: ________________ km. 
  
Прилог – доставити све доказе наведене у тачкама 16.2. у зависности од члана стручног 
тима за кога се попуњава овај образац. 
 
У _______________ дана _________ 2016. 
 
 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
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Образац бр. 3 

 
 

СПИСАК ИМЕНА И ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА 
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 
 

Бр. ВРСТА ПРОЈЕКТА 
Име и презиме 

пројектанта 
и стручна спрема 

Стаж 
Бр. личне 
лиценце 

Стално 
запослен/ 

расположив 
1 2 3 4 5 6 

 
ОДГОВОРНИ 

ПРОЈЕКТАНТ ЦЕЛОГ 
ПРОЈЕКТА 

 

1. Грађевински пројекат  

1.1      

1.2      

1.3      

2. 
Пројекат коловозне 

конструкције 
 

2.1      

3. 
Пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме 
 

3.1      

3.2      

4. 
Пројекат геодетског 

обележавања 
 

4.1      

4.2      

 

 
 
У _______________ дана _________ 2016. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2016. године, за јавну 

набавку услуга – Главни пројекат побољшања опасних места по хитним налозима, ЈН бр. 
69/2015.  
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
микро – мало – средње – велико  
физичко лице 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

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: 
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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. 
 

5) НАША ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА 
ОПАСНИХ МЕСТА ПО ХИТНИМ НАЛОЗИМА ГЛАСИ: 

 

Понуђена цена по Главном пројекту за сваку 
појединачну локацију  без ПДВ-а 

 
 

Понуђена цена по Главном пројекту за сваку 
појединачну локацију  са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 

Рок за израду и предају главног пројекта за  
појединачну локацију (не дужи од 60 дана од 
дана добијања тачног назива локације од 
стране Наручиоца) 

 

 
 

 
У _______________ дана _________ 2016. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 

Датум: 

 
УГОВОР 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
 
 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2. ______________________________________________, _______________, Улица 

________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ 
_________________, број рачуна _________________, отворен код 
__________________________, које заступа ______________________________ 
(у даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12 и 14/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за 
набавку услуга – Главни пројекат побољшања опасних места по хитним налозима, 
спровео отворени поступак јавне набавке услуга по партијама; 

 да је Добављач дана ____________2016. године, доставио понуду број 
_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2016. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци. 



страна 36 од 41 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 69/2015 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је израда Главних пројеката побољшања опасних места по хитним 
налозима, у складу са Пројектним задатком из Поглавља III конкурсне документације, у 
периоду од годину дана од дана када је уговорен пројекат. 

 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена израде Главног пројекта за појединачну локацију у оквиру пројекта, са 
свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од 
___________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 
 

(словима: _____________________________________________________________динара) 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора, при чему 
укупна вредност пружених услуга у периоду из чл. 2. овог Уговора не може бити већа од 
12.500.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати 
Добављачу у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 
испостављања привремених ситуација и предаје Главног пројекта за појединачну локацију. 

 
Добављач се обавезује да уз сваку привремену ситуацију достави извештај о 

извршењу посла на изради Пројекта.  

 

РОК 

Члан 5. 

Рок за израду и предају Главног пројекта за појединачну локацију је _________ дана 
од дана добијања тачног назива локације од стране Наручиоца. 

 
Рок за поступање по извештају Техничке контроле документације и достављање 

финалне верзије пројекта је 20 дана по давању мишљења. 
 

 
Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким 
планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два 
промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, 
Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену 
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку 
коначног обрачуна. 
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ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог уговора: 
 

 Изврши у складу са одредбама Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“ 
бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Закону о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, број 53/10, број 101/11, 
број 32/13 - одлука УС и број 55/14) и Правилником о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, прописима и 
стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање 
професионалних правила своје струке; 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора; 

 Да у року од 10 дана од дана закључења уговора доставе динамички план 
реализације посла; 

 Да у року од 10 дана од дана закључења уговора доставе решење о одговорним 
пројектантима по областима наведеним у пројектном задатку. 

 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Техничке контроле, без посебне 
накнаде, у року предвиђеним чланом 5. став 2. овог Уговора. 

   
 

Члан 9. 

Садржај и опремање предметних пројеката мора бити у сагласности са пројектним 
задатком, техничким условима и законским прописима. 
 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да испоручи: 

 четири примерака сваког пројеката у штампаном облику  

 четири примерака сваког пројеката у електронском облику  

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде пројектне документације 
одреди етапност израде  и  достављања исте. 

 

Члан 11. 
 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 
који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 
реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 
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Члан 13. 

Уколико Наручилац у току израде пројеката из члана 2. овог Уговора одустане од 
њихове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 
одустајању и да  надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема 
обавештења о одустајању. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 15. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака 
за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача. 

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 
в.д. директора 

 
 
 

ДОБАВЉАЧ 
Директор: 

Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.  
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне референце. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

 

ВРСТА 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. 
 
 

 

 
У _______________ дана _________ 2016. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 

 

 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, 
[навести назив понуђача], даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга – Главни пројекат побољшања опасних места по хитним 
налозима, ЈН бр. 69/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
У _______________ дана _________ 2016. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
 

 

 

 

 

 

 



страна 41 од 41 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 69/2015 
 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ                            
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Главни пројекат побољшања опасних 
места по хитним налозима, ЈН бр. 69/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2016. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
 
 
 
 
 
 
 


