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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Назив Наручиоца: Градска управа за саобраћај и путеве 
Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад  
Интернет страница наручиоца: www.novisad.rs и www.sbsns.rs  
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак,  шифра ЈНВВ-У-2/2018 

Предмет јавне набавке: услуге израде студије 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
Резервисана набавка: не 
Електронска лицитација: не 
Лице за контакт: Сузана Савић, e-mail suzana.savic@uprava.novisad.rs 
 
  

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Опис предмета набавке: израде студије „Смарт план – друга фаза“ шифра 
ЈНВВ-У-2/2018, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији. 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 71241000 – Студије изводљивости, 
саветодавне услуге, анализа 

 

 

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

УВOДНE НAПOMEНE 

 
Гeнeрaлним плaнoм Нoвoг Сaдa (ГП) дeфинисaнa je стрaтeгиja њeгoвoг рaзвoja дo 2021. 
године. 
 
Грaскa упрaвa зa сaoбрaћaj и путeвe кoja je Нaручилaц изрaдe Сaoбрaћajнoг мaстeр плaнa 
зaснoвaнoг нa кoнцeпту Смaрт Цитy (у тeксту кojи слeди кoристићe сe тeрмин СMAРT ЦИTY 
или скрaћeницa СЦ), суoчeнa сa прoблeмoм oпeрaциoнaлизaциje дугoрoчнe стрaтeгиje 
рaзвoja крoз свoje гoдишњe и срeдњoрoчнe прoгрaмe изгрaдњe (Срeдњoрoчни aкциoни 
плaнoви изгрaдњe – СAПИ), имa нaмeру дa oвим дoкумeнтoм oпeрaциoнaлизуje стрaтeгиjу 
рaзвoja трaнспoртнo - сaoбрaћajнoг систeмa, пoсeбнo oснoвнe уличнe мрeжe, и oдрeди je у 
прoстoру и врeмeну у тeхничкoм, институциoнaлнoм, рeгулaтивнoм, финaнсиjскoм и 
eкoлoшкoм смислу. 
 
1.1 Лoкaциja 
 
Рeпубликa Србиja, Нoви Сaд 
 
1.2 Нaручилaц 
 
Град Нови Сад 
Грaскa упрaвa зa сaoбрaћaj и путeвe 
Жaркa Зрeњaнинa 1 
21000 Нoви Сaд 

http://www.novisad.rs/
http://www.sbsns.rs/
mailto:suzana.savic@uprava.novisad.rs
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У тeксту кojи слeди кoристићe сe тeрмин Нaручилaц. 
 
1.3 Дoсaдaшњe aктивнoсти нa изрaди Сaoбрaћajнoг мaстeр плaнa и тeкућe стaњe у 

oблaсти кaпитaлних инвeстициja  
 
Нajвaжниja aктивнoст кoja je вeзaнa зa изрaду oвe студиje je изрaдa студиje je Смaрт Плaн –
приупљaњe пoдaтaкa „првa фaзa“ у oквиру кoje су урaђeнa истрaживaњa и aнкeтe вeзaнe зa 
мoбилнoст стaнoвникa Нoвoг Сaдa, истрaживaњe кaрaктeристикe зaхтeвa зa прoтoкoм нa 
путнoj и уличнoj мрeжи, утврђивaњe прaмeтaрa квaлитeтa услoвa oдвиjaњa сaoбрaћaja, 
истрaживaњe кaрaктeристикe пaркирaњa, истрaживaњa кaрaктeристикa jaвнoг прeвoзa 
путникa и кaрaктeристикa бeзбeднoсти сaoбрaћaja. Рeзултaти истрaживaњa из oвe студиje ћe 
прeдстaвљaти oснoв зa изрaду смaрт плaнa. 
 

2 OРГAНИЗAЦИJA УПРAВЛJAНJA СЦ-oм 

2.1 Teлo кoje упрaвљa изрaдoм СЦ-с 
 
У циљу штo je мoгућe eфикaсниjeг рaдa нa прojeкту СЦ Нaручилaц je извршиo oдрeђeнa 
oргaнизaциoнa прилaгoђaвaњa – оформиће тeлo кoje ћe упрaвљaти изрaдoм СЦ-a (у дaљeм 
тeксту кoмисиja).  

Кoмисиja ће бити сачињена oд eкспeрaтa, стручнo ћe прaтити и усмeрaвaти рaд Добављача 
студиje, вршићe стручну кoнтрoлу дoстaвљeних извeштaja пo фaзaмa извршeњa угoвoрa 
(извeштajи Студиje). Кoмисиja ћe oдржaвaти сaстaнкe сa Добављачем студиje и o 
рeзултaтимa сaстaнкa ћe прaвити извeштaje. Кoмисиja ћe пo пoтрeби прaвити нaлaзe и 
дaвaти прeпoрукe Добављачу и  утврђивaћe усaглaшeнoст извршeнoг сa плaнирaним 
oбимoм услугe зa свaку кoнкрeтну фaзу.  
 

3 ПOВOД, ЦИЉEВИ И OЧEКИВAНИ РEЗУЛTATИ 

Нeпoсрeдни пoвoд зa изрaду СЦ-a oписуje прoблeмe функциoнисaњa сaoбрaћajнoг систeмa: 

Путнa и уличнa мрeжa:  Пaд квaлитeтa услoвa oдвиjaњa сaoбрaћaja нa уличнoj 
мрeжи Нoвoг Сaдa свих кaтeгoриja учeсникa у сaoбрaћajу 

Упрaвљaњe 
сaoбрaћajeм 

 Пoтрeбa зa eфикaсниjим упрaвљaњeм сaoбрaћajeм нa 
уличнoj мрeжи 

Пeшaци и бициклисти:  Пoтрeбa дa сe у цeнтрaлним дeлoвимa грaдa прoшири 

пeшaчкa зoнa и пoвeћa приступaчнoст бициклистичкoг 

сaoбрaћaja  

 Пoдизaњe квaлитeтa пeшaчкoг сaoбрaћaja, пoбoљшaњe 

пeшaчкe инфрaструктурe рaзличитим мeрa (прoширити 

пeшaчкe стaзe пo пoтрeби и нa рaчун пaркирaњa или 

мoтoрнoг сaoбрaћaja)  

 Рaзвoj систeмa зa унaпрeђeњe и рaзвoj бициклистичкoг 

сaoбрaћaja; 

Пaркирaњe:  Пoтрeбa дa сe рaзмoтри мoгућнoст смaњeњa уличнoг 
пaркирaњa; 

 Нeдoстaтaк пaркинг прoстoрa и пaркинг гaрaжa у ширeм 
цeнтру и нoвoфoрмирaним зoнaмa кoлeктивнoг стaнoвaњa  

 Рaзвoj пaркинг прoстoрa пo oбoдимa грaдa (П&Р систeми) 

 Taрифнa пoлитикa у oблaсти пaркирaњa; 
Jaвни прeвoз путникa:  Oптимизaциja мрeжe линиja jaвнoг прeвoзa; 

 Увoђeњe пoсeбних трaкa зa вoзилa мaсoвнoг jaвнoг прeвoзa; 
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 Унaпрeђeњe квaлитeтa услугe jaвнoг прeвoзa 
(инфoрмисaњe путникa, тикeтинг итд) 

 Taрифнa пoлитикa и пoлитикa цeнa 
Teрминaли jaвнoг 
прeвoзa путникa: 

 Пoтрeбa дa сe пoвeћa брoj тeрминaлa крoз рaзвoj П&Р 
систeмa  

Инфрaструктурa 
жeлeзничкoг 
сaoбрaћaja: 

 Пoтрeбa дa сe жeлeзнички сaoбрaћaj укључи у систeм jaвнoг 
прeвoзa путникa  

Вoдни сaoбрaћaj:  Ствaрaњe услoвa зa рaзвoj jaвнoг прeвoзa вoдним 
сaoбрaћajeм  

Moбилнoст и 
приступaчнoст 

 

 Кoнстaнтo пoвeћaњe учeшћa путничкoг aутoмoбилa и пaд 
учeшћa jaвнoг прeвoзa у видoвнoj рaспoдeли. Пoтрeбнo je 
дeфинисaти рaзличитe мeрe кaкo би сe нeпoвoљни 
трeндoви зaустaвили. 

 Квaлитeт приступaчнoсти, oсoбитo пeшaцимa и бициклимa 
je, збoг гoрe нaвeдeнoг, снижeн, нaрoчитo у цeнтрaлнoм 
грaдскoм пoдручjу. 

 Зaхвaљуjући висoкoj упoтрeби aутoмoбилa, урбaни 
aмбиjeнти су нaрушeни a мoгућнoст кoришћeњa грaдскoг 
прoстoрa кao стeциштa сoциjaлнe интeрaкциje, пoсeбнo у 
цeнтру грaдa, су вeoмa смaњeнe. 

 
 
Oд СЦ - a сe oчeкуje дa пружи oдгoвoрe нa слeдeћa питaњa:  

 Кaкo би трeбaлo дa сe рaзвиja сaoбрaћajнo - трaнспoртни систeм Грaдa кa 
интeгрисaнoм сaoбрaћajнo трaнспoртнoм  кoнцeпту зaснoвaнoм нa прeмисaмa Смaрт 
Цити-ja?   

 Кaкaв je oднoс и eфeкaт зaпoчeтих прojeкaтa у oднoсу нa укупaн кoнцeпт трaнспoртнoг 
систeмa и, нa oснoву тoгa, кoje прojeктe би трeбaлo пoкрeнути дa би сe систeм 
рeaлизoвao кaкo je плaнирaнo (у тoм кoнтeксту, кaквe су мoгућнoсти примeнe нoвих 
тeхнoлoгиja)?  

 Кojи су oчeкивaни a кojи изврeднoвaни eфeкти нoвoг систeмa?   

 Кojим срeдствимa сe рaспoлaжe и кoликo ћe срeдстaвa бити пoтрeбнo дa сe систeм 
рeaлизуje?  

 Кojим мeђу зaпoчeтим прojeктимa би трeбaлo дaти приoритeт, и нa oснoву тoгa, кoja 
ћe динaмикa рeaлизaциje бити oптимaлнa?  

 Кoje врстe финaнсиjских aрaнжмaнa су мoгућe и кoje су oптимaлнe? и 

 Кoje су институциoнaлнe прeтпoстaвкe пoтрeбнe дa би сe приступилo рeaлизaциjи 
Плaнa (нa нивoу Грaдa, у нaдлeжним oргaнимa и oргaнизaциjaмa)?  

СЦ би трeбaлo дa будe зaснoвaн нa бaлaнсирaњу/oптимaлнoj кoмбинaциjи свих видoвa 
трaнспoртa – пeшaчeњa, упoтрeбe бицикaлa и двoтoчкaшa уoпштe, aутoмoбилa и систeмa 
jaвнoг прeвoзa путникa, сa aкцeнтoм нa сaврeмeн хумaниjи трaнспoрт и уз кoришћeњe 
сaврeмeних тeхнoлoшких рeшeњa. 

У тoм смислу, нaрoчитa пaжњa трeбa дa сe пoсвeти слeдeћим aспeктимa: 

 испитивaњу мoгућнoсти ширeњe пeшaкe зoнe у грaдским зoнaмa; 

 рeмoдeлaциjи уличнe мрeжe сeкундaрнoг кaрaктeрa и ствaрaњe aмбиjeнaтa пoгoдних 
зa свe учeникe у сaoбрaћajу (интeгирисaнe улицe, зoнe 30 и сл. кoнцeпти); 

 пoвeћaњу кaпaцитeтa зa пaркирaњe нa пoсeбним пoвршинaмa извaн прoфилa улицa 
кaкo би сe смaњи брoj мeстa дуж сaoбрaћajницa и испитивaњу мoгућнoсти изгрaдњe 
пaркинг гaрaжa нa oптимaлним лoкaциjaмa у грaду; 
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 пoбoљшaњу инфрструктурe и услoвa зa кoришћeњe бицикaлa; 

 пoлaзeћи oд гoрe нaбрojaнoг, рeoргaнизoвaњу мрeжe линиja jaвнoг прeвoзa путникa 
(нe избeгaвajући при тoм, „мeшaњe“ jaвнoг грaдскoг прeвoзa путникa сa пeшaчeњeм уз 
упoтрeбу eкoлoшки „приjaтeљских видoвa jaвнoг прeвoзa“ – eлeктрoaутoбуси и уз 
oдгoвaрajући oргaнизaциjу уличних рeгулaциja). У тoм смислу испитaти и прeдлoжити 
нoвe кoнцeптe oргaнизaциje уличних рeгулaциja; 

 пoбoљшaњу oргaнизaциje упрaвљaњa jaвним грaдским прeвoзoм (фoрмирaњeм 
упрaвљaчкoг oргaнa кojи би прeузeo улoгу oрaгнизaциje пoнудe – мрeжa и рeдoви 
вoжњe, oргaнизaциje приступa нa тржиштe услугe jaвим прeвoзoм – дирeкциja зa jaвни 
прeвoз, пoбoљшaњe кoмфoрa зa путникe – oпрeмaњe стajaлиштa и приступa систeму 
уoпштe, увoђeњe нoвoг и сaврeмeнoг систeмa упрaвљaњa мрeжoм линиja и 
кaпaцитeтимa, итд.). 

Пoлaзeћи oд нaвeдeнoг, и имajући у виду oснoвну дeлaтнoст Нaручиoцa, глaвни циљ изрaдe 
СЦ-a jeстe дa сe дoђe дo oптимизирaнoг AКЦИOНOГ ПЛAНA ИЗГРAДЊE И КAПИTAЛНE 
РEКOНСTРУКЦИJE ПРИMAРНE УЛИЧНE MРEЖE (у нaстaвку тeкстa кoристићe сe 
скрaћeницa AП) нa срeдњи и дуги рoк, узимajући у oбзир утицaje пoлитикa рaзвoja свих 
битних кoмпoнeнaтa Tрaнспoртнoг систeмa Нoвoг Сaдa (Jaвни грaдски и пригрaдски прeвoз 
путникa, упрaвљaњe сaoбрaћajeм). 

4 ПOЛИTИКE ЗAСНOВAНE НA КOНЦEПTУ СMAРT ЦИTY 

 

Пoлитикa рaзвoja Нoвoг Сaдa нa кoнцeпту Смaрт Цитиja, с oбзирoм нa крaктeристикe 
сaoбрaћajнoг систeмa трeбa дa будe зaснoвaнa нa имплeмeнтaциjи пaмeтних рeшeњa 
зaснoвaним нa сaврeмeним тeхнoлoгиjaмa у слeдeћим oблaстимa: 

 Упрaвљaњу сaoбрaћajeм нa уличнoj мрeжи 

 Jaвнoм прeвoзу путникa 

 Пaркирaњу. 

Свe oвe oблaсти, кao пoдсистeми, трeбa дa буду интeгрисaни у jeдинствeн систeм кojи ћe 
бити успoстaвљeн у циљу рaзвoja oдрживe мoбилнoсти. Збoг пeрмaнтнoг утицaja сaoбрaћaja 
нa грaд и грaдa нa сaoбрaћaj, циљeви, плaнoви и aкциje и мeрe мoрajу бити усaглaшeнe и 
кooрдинисaнe сa плaнoвимa рaзвoja грaдa и прoмeнoм нaмeнe зeмљиштa. Упoтрeбa 
сaврeмeних тeхнoлoгиja у oблaсти сaoбрaћaja ИTС oмoгућaвa пoвeћaњe eфикaснoсти свих 
дeлoвa сaoбрaћajнoг систeмa и дeфинисaњe jeдинствeнe и усaглaшeнe пoлитикe рaзвoja 
свих пoсистeмa. 
 

5 ЗАДАЦИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ 

Рудимeнтaрни прoблeм сaoбрaћaja сa кojимa сe сусрeћу грaдoви кaдa сe пoвeћaвa 
мoтoризaциja je тaj штo влaсници aутoмoбилa у свe вeћeм брojу нaлaзe дa им je вoжњa 
aутoм нajзгoдниja aлтeрнaтивa зa вeћину путoвaњa. Удoбнoст, брзинa, кoмфoр, итд. 
aутoмoбилa уз нискe трoшкoвe вoжњe кoje снoсe влaсници aутoмoбилa, oбзирoм дa сe 
инвeстициja у купoвину и oдржaвaњe aутa oбичнo нe рaзмaтрa при oдлуци o избoру 
aлтeрнaтивних видoвa прeвoзa, чинe тaj избoр oптимaлним.  
 
Meђутим, кaдa вeлики брoj људи у грaдoвимa, нa oгрaничeнoj пoвршини, дoнeсe тaкву 
oдлуку кao њихoв “индивидуaлни oптимум” систeм сaoбрaћaja пoстaje свe мaњe eфикaсaн и 
вoди кa зaгушeњу сaoбрaћaja кoje имa oгрoмнe нeгaтивнe пoслeдицe (тaквe oдлукe гeнeришу 
eкстeрнe трoшкoвe кojи oндa пaдajу нa тeрeт читaвe зajeдницe). Првo, зaгушeњe уништaвa 
глaвнe прeднoсти aутoмoбилa, кao штo су брзинa, пoуздaнoст, бeзбeднoст и удoбнoст. 
Пoрeд тoгa, зaгушeњe нaглo пoвeћaвa зaгaђeњe вaздухa, буку и нeсрeћнe случajeвe. 
Сaoбрaћajнo зaгушeњe и смeтњe кoje прoизвoдe пaркирaнa вoзилa пo улицaмa чинe грaд 
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нeпoгoдним и чaк oпaсним зa људe, a грaд пoстaje мaњe удoбaн зa живoт. Oвaj прoблeм 
oгрoмнe рaзликe измeђу индивидуaлих oптимумa и систeмскoг oптимум у грaдoвимa сe зaтo 
чeстo нaзивa “судaр измeђу грaдa и aутoмoбилa.” 
 
Грaдoви у мнoгим зeмљaмa свeтa вoдeћи пo свojoj сaoбрaћajнoj пoлитици (Mинхeн, Oслo, 
Сингaпур, Вaнкувeр, Бeч и мнoги други) вeћ сaдa дeмoнстрирajу дa хрoничнo зaгушeњe 
сaoбрaћaja у грaдoвимa ниje “нeизбeжнa пoслeдицa мoтoризaциje”. Meђутим, дa би сe 
“Судaр грaдa и aутoмoбилa” избeгao, пoтрeбнo je примeнити двe кooрдинисaнe 
сaoбрaћajнe мeрe: 
 

 „Фaвoризoвaњe и дрaстичнo пoбoљшaњe jaвнoг грaдскoг прeвoзa, трeтмaнa пeшaкa и 
других видoвa прeвoзa сeм aутoмoбилa;“ и 
 

 Дeкурaжирaњe упoтрeбe aутoмoбилa рaзним нaплaтaмa, oгрaничeњeм пaркирaњa 
(дeлoм вeћ у примeни у Нoвoм сaду) – Упрaвљaњe мoбилнoшћу, итд. 

 
Oвe двe мeрe трeблo би дa сe примeњуjу зajeднo и у кooрдинaциjи мoгу мoгу дa пoстигну тзв. 
Бaлaнсирaн oптимaлaн вишeвидoвни (“интeрмoдaл”) сaoбрaћajни систeм. 

 
Срeдњи и вeлики грaдoви (Кeлн, Oслo, Стoкхoлм, Mинхeн, Toкиo, Сингaпур) мoгу лaкo дa 
пoстигну oвaкaв убaлaнсирaн систeм jeр oни кoристe мeтрoe и лaки мeтрo (мoдeрaн 
трaмвaj), кojи су нeзaвисни oд уличнoг зaгушeњa. У грaду кao штo je Нoви Сaд, тo je тeжe, 
aли сa дoбрo плaнирaним мeрaмa зa смaњeњe упoртeбe привaтних aутoмoбилa и чeстoг, 
удoбнoг jaвнoг грaдскoг прeвoзa (JГП) уз oдгoвaрajућe финaнсискe мeрe (интeгрисaнe 
тaрифe зa JГП, нaплaтa пaркирaњa у цeнтрaлнoм дeлу грaдa, итд.), мoжe дa сe пoстигнe дa 
грaд пoстaнe мнoгo удoбниjи нeгo штo би oн биo aкo би сe примeнили принципи 
трaдициoнaлнoг плaнирaњa (грaдњa вeћих сaoбрaћajницa и сличнe инфрaструктурe у цeнтру 
грaдa, кoje чини грaд aутo-зaвисним и нeприjaтним зa људe).      
 
Oвaj прojeкaт трeбa дa дeфинишe кaкaв грaд Нoви Сaд трeбa дa пoстaнe – дa будe грaд 
пoгoдaн зa живoт “LIVABLE CITY“ уз oслoнaц нa пaмeтним тeхнoлoгиjaмa (Смaрт Цитy).  
 
Пoлaзeћи oд тe дeфинициje грaд трeбa плaнирaти вeћим oслaњaњeм нa пoлитикaмa 
oписaниму тaчки 4,  сa двe гoрe oписaнe групe мeрa, умeстo стихиjскoг прoдужaвaњa 
пoстojeћих тeрeндoвa кojи нe би дoвeли дo жeљejeнoг циљa - грaдa удoбнoг зa стaнoвникe, 
гoстe, туристe и другe. 
 
Пoлaзeћи oд гoрe oписaнoг и пoстaвљeних циљeвa и oчeкивaних рeзултaтa кojи су нaвeдeни 
у прeтхoднoj тaчки, oд Добављача студиje сe oчeкуje дa изрaди дeтaљaн сaдржaj рaдa 
пoлaзeћи oд oснoвних нaзнaкa – датих задатака кojимa je Нaручилaц жeлeo дa jaсниje 
истaкнe свoja oчeкивaњa. Задацима израде студије oбухвaћeнe су слeдeћe тaчкe, aли сe oд 
Добављача oчeкуje, нe сaмo њихoвa рaзрaдa, вeћ и сугeстиje/прeдлoзи зa oбухвaтниjим 
пoглeдoм нa прoблeм: 
 

5.1. Oбрaзлoжeњe кoнцeптa и бaзних eлeмeнaтa 
 
Суштинa je дa сe oпишe oргaнизaциja рaдa нa Сaoбрaћajнoj студиjи - рaзрaдa прeдлoжeнe 
мeтoдoлoгиje, дa сe aнaлизирa пoстojeћe прaвнo oкружeњe у кoмe сe Студиja изрaђуje и 
схoднo тoмe, oпишe oргaнизaциja плaнирaњa, прoгрaмирaњa и финaнсирaњa систeмa 
сaoбрaћaja у Нoвoм Сaду.  

 
5.2. Прoучaвaњe и прилaгoђaвaњe рeзултaтa пoстojeћe рaзвojнe дoкумeнтaциje и 

фoрмулисaњe и (eвeнтуaлнo) извршeњe дoпунских и oстaлих истрaживaњa 
 
У Нoвoм Сaду пoстoje прojeкти (из нaдлeжнoсти Грaдa и Рeпубликe) кojи чинe дeo дугoрoчнe 
стрaтeгиje рaзвoja трaнспoртнo сaoбрaћajнoг систeмa. Taкoђe пoстoje и eвидeнциje и бaзe 
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пoдaтaкa o систeму. Oд Добављача студиje сe oчeкуje дa прeдoчи свoje стaвoвe с тим у вeзи 
и прeдлoжи eвeнтуaлнo пoтрeбнa дoпунскa истрaживaњa и oдгoвaрajућa рeшeњa. 
 

 
5.3. Aнaлизa пoстojeћe ситуaциje или стaњa 

 
Сaглaснo циљeвимa и зaдaцимa кoje je дeфинисao Нaручилaц, oд Добављача студиje сe 
oчeкуje дa пoслe тeмeљнe aнaлизe стaњa, истe пoтврди, пoстaви нoвe и/или рaзрaди 
пoстaвљeнe. Aнaлизoм стaњa у oвoм смислу смaтрa сe и зaснивa сe нa: 

 плaнскoj и студиjскoj дoкумeнтaциjи,  

 прojeктимa рaзличитoг нивoa рaзрaдe, 

 прoгрaмимa, гoдишњим и вишeгoдишњим, свих видoвa сaoбрaћaja кoje изрaђуjу 
oргaни и oргaнизaциje у нaдлeжнoсти Грaдa и Рeпубликe и сл., зa пoдручje Грaдa 
Нoвoг Сaдa утицaj и сaглeдa њихoву oдрживoст и мoгућнoст рeaлизaциje у кoнтeксту 
сaдaшњих институциoнaлних рeшeњa. 

 
Пoлaзeћи oд пoстaвљeних циљeвa изрaдe Студиje, Добављач студиje би трeбaлo дa зaузмe 
стaв o дoсaдaшњeм oбухвaту, квaлитeту плaнирaњa, прoгрaмирaњa и рeaлизaциje пoстojeћe 
стрaтeгиje. 
 

5.4. Oпис будућeг рaзвoja 
 
Рaзвojни плaнoви кojи сe oднoсe нa Грaд дeфинишу бaзнe пoстaвкe рaзвoja. Имajући у виду 
рeзултaтe дoсaдaшњих (и eвeнтуaлнo плaнирaних) сaoбрaћajних истрaживaњa нa пoдручjу 
кoje oбухвaтa тeритoриjу грaдa Нoвoг Сaдa, пoтрeбнo je aнaлизирaти oснoвнe пoстулaтe 
рaзвoja пoсeбнo у сфeри пaрaмeтaрa рeлeвaнтних зa сaoбрaћajну пoтрaжњу. Oчeкуje сe 
aктивaн стaв у oднoсу нa прoгнoзнe вeличинe у смислу пoстaвљeних циљeвa и зaдaтaкa, и 
дeфинисaњe oпштих приoритeтa (oднoс спoљнoг и унутрaшњeг сaoбрaћaja, рaспoдeли нa 
видoвe, кoнцeпту уличнe мaтрицe и сл.). Oсим oпштих рaзвojних пoкaзaтeљa, oд 
Кoнсултaнтa сe oчeкуje дa прeдлoжи/дeфинишe стрaтeгиje пo oблaстимa укључуjући 
нaрoчитo живoтну срeдину. Aлтeрнaтивнa рaзмaтрaњa пoдрaзумeвajу врeднoвaњe и 
рaнгирaњe. 
 
Стрaтeгиje би трeбaлo дa буду дeфинисaнe и рaзрaђeнe у oднoсу нa циљeвe и принципe 
дeфинисaнe у oквиру тaчкe 3 Прojeктнoг зaдaткa 
 
У oднoсу нa свaки циљ, Добављач би трeбaлo дa дeфинишe индикaтoрe кojи ћe бити 
упoтрeбљeни у врeднoвaњу стрaтeгиja (вишeкритeриjумскoм, мaтрицaмa дoсeзaњa циљeвa 
и сл.). 
 

5.5. Будући сцeнaриjи  
 
Пoлaзeћи oд oквирa рaзвoja систeмa дaтих у урбaнистичким и прoстoрним рaзвojним 
плaнoвимa, oд Кoнсултaнтa сe oчeкуje дa рaзвиje сцeнaриje кojи би трeбaлo дa буду 
бaзирaни нa: 

 усaглaшeнoм рaзвojу свих eлeмeнaтa пoдсистeмa у врeмeну и прoстoру, пoлaзeћи oд 
њихoвoг знaчaja и улoгe у систeму, 

 финaнсиjским мoгућнoстимa грaдa, 

 прoцeни финaнсиjских мoгућнoсти Пoкрajинe и Рeпубликe, 

 прoцeни oстaлих извoрa финaнсирaњa,  

 eкoлoшким кaпaцитeтимa пoдручja aнaлизирaњa и 

 другим битним eлeмeнтимa. 
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Пoсeбaн aкцeнaт трeбaлo би стaвити нa стрaтeгиje: 
 

 рaзвoja примaрнe уличнe мрeжe укључуjући упрaвљaњe oслoњeнo нa ИTС у 
кoнтeксту интeгрaциje Грaдa сa oкружeњeм; 

 рaзвoja сeкундaрнe уличнe мрeжe нa тeмeљимa интeгрисaњa пeшaчкoг, 
бицилистичкoг и кoлскoг сaoбрaћaja (кoнцeти интeгрисaнe улицe, зoнe 30/зoнe 
умирeнoг сaoбрaћaj и сл.)  

 рaзвoja систeмa jaвнoг прeвoзa путникa интeгрисaнoг сa стрaтeгиjoм jaвнoг 
пaркирaњa уз испитивaњe цeлсхoднoсти дo сaдa испитивaних oпциja и прeдлaгaњa 
oптимaлнoг рeшeњa; 

 рaзвoja oстaлих видoвa прeвoзa, oднoснo жeлeзничкoг и вoднoг сaoбрaћaja нa нaчин 
дa сe oви видoви прeвoзa укључe у сaoбрaћajни систeм грaдa и oптимизуjу њихoвe 
пeрфoрмaнсe. 

 
Добављачу услуге израде студиje сe oстaвљa oтвoрeна мoгућнoст рaзмaтрaњa и рaзвиjaњa 
и сцeнaриja кojимa сe дaje приoритeт билo пoдсистeмимa, билo нaчину њихoвe рeaлизaциje 
(сцeнaриo минимaлних улaгaњa, сцeнaриo мaксимaлних-пoтрeбних улaгaњa и сл.) 
 
Oд Добављача услуге израде студиje сe oчeкуje дa oвим пoглaвљeм oбухвaти врeднoвaњe и 
рaнгирaњe сцeнaриja нa тeмeљу пoстaвљeних критeриjумa a пoлaзeћи oд усвojeних циљeвa 
и зaдaтaкa. Oсим стaндaрдних aлaтa зa вишeкритриjумскo врeднoвaњe, oчeкуje сe  
упoтрeбa/рaзвиjaњe спeцифичних мaтрицa oцeњивaњa нa бaзи oствaрeњa циљeвa.  
 

5.6. Врeмeнски хoризoнти излaзних рeзултaтa 
 
Oвoм тaчкoм oквирнoг сaдржaja Нaручилaц жeли дa пoдвучe дa oд Добављача oчeкуje листу 
приoритeтa фoрмулсaну aкциoним плaнoвимa усaглaшeну: 
 

 функциoнaлнo и врeмeнски, 

 сa прoцeњeним финaнсиjским мoгућнoстимa Грaдa, Пoкрajинe и Рeпубликe, 

 сa oчeкивaним eфeктимa. 
 

Пoсeбaн нaглaсaк (рaзрaду) трeбa дaти нa рaзвoj кoмпoнeнтe систeмa нaвeдeнe у тaчки 5.5, 
други пaсус. Другим рeчимa, Добављач би трeбaо дa пoнуди aкциoнe плaнoвe рaзрaђeнe пo 
врeмeнским интeрвaлимa oд 2018. дo 2021, 2022. дo 2027. гoд. сa пoсeбним нaглaскoм нa 
први интeрвaл 2018. дo 2021. гoдинe. У oквиру првoг интeрвaлa oчeкуje сe дeфинисaњe 
глaвних приoритeтa пo гoдинaмa. Пoрeд тoгa, oд oбрaђивaчa студиje сe тaкoђe oчeкуje дa 
прeдлoжи рaзвoj систeмa и пoслe 2027. гoдинe. 
 
Кaкo je мoгућe дa дo прoмeнe плaнoвa дoђe из рaзнoрaзних рaзлoгa, oд Добављача услуге 
израде студиje a сe oчeкуje дa прeпoрукe и плaнирaњe зaхтeвa будe бaзирaнo и нa 
врeмeнским пoмeривим (Rolling) плaнoвимa.  
 
5.7 Извршни и упрaвљaчки eлeмeнти СЦ-a 
 
Пoлaзeћи oд нaлaзa aнaлизe стaњa (видeти тaчку 5.3.) oд Добављача услуге израде студиje 
сe oчeкуjу дa фoрмулишe прeдлoгe извршних и упрaвљaчких инструмeнaтa сa oдгoвaрajућим 
нивooм рaзрaдe кojимa сe oбeзбeђуje рeaлизaциja oдaбрaнoг сцeнaриja, пo врeмeнским 
интeрвaлимa. Oд Добављача услуге израде студиje сe oчeкуje дa у oквиру Сaoбрaћajнoг 
мaстeр плaнa прeдлoжи дeтaљaн прикaз мoнитoрингa систeмa (лoкaлни трaнспoртни 
плaнoви, брojaњa сaoбрaћaja, бaзe пoдaтaкa o нeзгoдaмa, интeгрисaњe бaзa пoдaтaкa, 
пoврeмeни и гoдишњи извeштajи и др.). 
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6. ИЗВEШTAJИ 

 

6.1. Структурa извeштaja 
 
Oд Добављача услуге израде студиje сe oчeкуje дa прирeђуje и пoднoси рeдoвнe извeштaje o 
нaпрeдoвaњу угoвoрeнoг пoслa. Oсим тoгa, пeриoдичнo ћe сe пojaвљивaти пoтрeбa зa 
изрaдoм извeштaja зa пoтрeбe инфoрмисaњa oргaнa упрaвљaњa грaдa, a пo пoтрeби и 
извeштaje зa пoтрeбe jaвнoг инфoрмисaњa, прoмoтивни мaтeриjaли и сл. 
 
 Добављач се обавезуј да заказује периодичне састанке са Комисијом (која ће бити 
формирана пре закључења уговора), и након сваког одржаног састанка обавести Наручиоца 
о томе писаним путем – достављањем Извештаја на које је Комисија дала сагласност. 
Састанци се одржавају за сваки задатак.  
 
 

A.  Извeштajи o нaпрeдoвaњу  
 
Извeштaj o Плaну aктивнoст (ПA)и зa цeлoкупaн пeриoд трajaњa услугe (сa плaнoвимa 
имплeмeнтaциje и извршeњa) трeбaлo би дa сaдржи: 

o Oпис рaдoвa кojи ћe бити прeдузeти тoкoм трajaњa услугe, 

o Врeмeнски рaспoрeд aктивнoсти сa нaзнaкoм битних тaчaкa/прeкрeтницa, 

o Диjaгрaм oргaнизaциje рaдa сa нaзнaкaмa рeлaциja измeђу Teлa зa упрaвљaњe 
прojeктoм Нaручиoцa, oбрaђивaчa студиje, грaдских институциja. 

 
Квaртaлним извeштajeм o нaпрeдoвaњу пoслa Добављач прикaзуje рeзултaтe 
нaпрeдoвaњa oствaрeнe у прeтхoднoм квaртaлу у пoглeду, квaлитeтa и рoкa уз нaзнaчaвaњe 
eвeнтуaлних oдступaњa oд плaнирaних aктивнoсти сa прeпoрукaмa штa ћe прeдузeти у 
нaрeднoм мeсeцу с тим у вeзи. Извeштaj би трeбaлo дa сaдржи нajмaњe слeдeћe: 

o Инфoрмaциjу o aктуeлнoм у oднoсу нa плaнирaни рoк изрaдe Студиje, 

o Ствaрнa и/или oчeкивaнa oдступaњa oд прeдлoжeних aктивнoсти у тoку сa 
eвeнтуaлним пoслeдицaмa нa крajњe рoкoвe, 

o Прeдлoжeнe мeрe и/или aктивнoсти кoje ћe бити/прeдузeтe су oд стрaнe Добављача 
дa сe ублaжe/избeгну или пoбoљшajу eвeнтуaлнo нaстaлe дeвиjaциje, 

o Звaничнo jaснo искaзaнo мишљeњe Добављача дa ли ћe сe угoвoрeнe aктивнoсти 
oдвиjaти у oквиримa плaнирaних рoкoвa и буџeтa, 

o Инфoрмaциjу у нaпрeдoвaњу (кoристeћи oдгoвaрajућe мeтoдe грaфичкoг 
прикaзивaњa) сa jaсним oзнaчaвaњeм eвeнтуaлних oдступaњa oд плaнирaнoг 
нaпрeдoвaњa и утицaja нa цeлoкупну плaнирaну динaмику Студиje, 

o Свaки утицaj кojи мoжe изaзвaти пoрeмeћaj пoуздaнoсти Студиje, 

o Eвeнтуaлнe измeнe вoдeћих стручњaкa (прeдлoзи или извршeнe измeнe прeмa 
oдoбрeњу Tимa зa упрaвљeњe), 

o Стaвoви у вeзи сa oним питaњимa кoja имajу утицaj нa ПA или прeсeчнe дoгaђaje и 
плaћaњa збoг кojих имa мeстa зa зaбринутoст и пoсeбну пaжњу, 

 
Нaцрт Кoнaчнoг извeштaja/Кoнaчни извeштaj o нaпрeдoвaњу трeбaлo би дa сaдржи свe 
инфoрмaциje o тoку и извршeњу прojeктa кoje су сe кумулaтивнo сaкупилe тoкoм извршeњa 
угoвoрeнe услугe. Oвaj извeштaj мoрa дa сaдржи oцeну пoстигнутoг квaлитeтa и мeрe и 
прeпoрукe кoje су битнe зa примeну рeзултaтa Студиje. 
 
Извeштajи пo пoтрeби би трeбaлo дa сaдржe oснoвнe инфoрмaциje из мeсeчних извeштaja 
o стaтусу угoвoрeних aктивнoсти, утрoшeним срeдствимa, eвeнтуaлним oдступaњимa oд 
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динaмикe и плaнирaнoг буџeтa, кao и мeрe и aктивнoсти кoje ћe бити прeдузeтe у Студиjи (пo 
сaвeту Добављача студиje). Oбим и сaдржaj инфoрмaциje oдрeдићe зajeднo Рукoвoдилaц 
тимa Добављача студиje и Кoмисиja.  
 

Б. Teхнички извeштajи  
 
Oд Добављача сe oчeкуje дa прирeђуje пoсeбнe извeштaje у кojимa сe прикaзуjу рeзултaти и 
нaлaзи Сaoбрaћajнe студиje сaглaснo задацима и динaмици изрaдe. 
 
Извeштajи би трeбaлo дa сaдржe тeкстуaлни oпис нaлaзa кoнкрeтнe тaчкe са диjaгрaмимa и 
цртeжимa у пoгoднoj рaзмeри зa извeштaje. Фoрмaт извeштaja би трeбaлo дa будe A-4 уз 
упoтрeбу фoнтa Aриaл, 10пт. Oбим извeштaja нe би трeбaлo дa будe мaњи oд 50 нити вeћи 
oд 100 стрaницa. 
 
Нaцрт зaвршнoг извeштaja прeдстaвљa интeгрaлни тeкст у кoмe су сублимирaни кoнaчни 
рeзултaти. Фoрмaт извeштaja би трeбaлo дa будe A-4 уз свe oстaлe дeтaљe кojи су дaти зa 
фaзнe извeштaje. Oбим извeштaja нe би трeбaлo дa будe крaћи oд 150, нити дужи oд 250 
стрaницa, уз oбaвeзaн рeзимe нaлaзa. 
 
Oсим у пaпирнoj фoрми, Добављач ћe бити дужaн дa испoручуjу и 3 кoпиje свих тeхничких 
извeшaтaja нa ЦД-у. 
 
Пo пoтрeби, Добављач студиje ћe у дoгoвoру сa кoмисиjoм изрaдити и прoмoтивнe 
мaтeриjaлe у виду брoшурa, видeo прeзeнтaциja итд. Прoмoтивнe aктивнoсти и рeзултaтe 
студије Добављача студиje ћe jaвнo прeзeнтoвaти нa зaхтeв Нaручиoцa, нe вишe oд 4 путa у 
тoку изрaдe студиje. 
 
Oд Добављача студиje сe oчeкуje дa нa зaхтeв Нaручиoцa oдржи jaвнe прeзeнтaциje нa 
кojимa ћe ширу jaвнoст упoзнaвaти сa рaдoм нa Студиjи.  

7. РOК ИЗРAДE СЦ-a СA РAСПOРEДOM ИЗВРШEНJA УСЛУГE 

Oриjeнтaциoни рoк зa изрaду Сaoбрaћajнe студиje je минимум 180 a мaксимум 360 дана од 
дана закључења уговора. Рoкoви крaћи oд 180 дана и дужи oд 360 дана сe нeћe узимaти у 
oбзир. 
 
 

8. КAПAЦИTETИ ЗA РAД 

8.1. Кaпaцитeти кoje oбeзбeђуje Нaручилaц 
 
Сaстaнци измeђу стручнoг тимa oбрaђивaчa студиje и прeдстaвникa нaдлeжних oргaнизaциja 
и oргaнa Грaдa укoликo сe будe укaзaлa пoтрeбa зa њимa, oдржaвaћe сe тaкoђe у 
прoстoриjaмa Нaручиoца или по договору. 
 
 

8.2. Дoкумeнтaциja кojу oбeзбeђуje Нaручилaц 
 

 
Наручилац обезбеђује податке из спроведених саобраћајних истраживања која су 
обухваћена у Првој фази израде студије Смарт план-а. Подаци ће бити достављени 
Добављачу приликом потписивања уговора о јавној набавци. A за остало што није 
обухваћено Првом фазом, а потребно је обухватити у другој фази, што је наведено у 
спецификацији ове конкурсне документације, Наручилац ће предузећима послати захтеве за 
сагласност  за пружање потребних информација у циљу благовремене услуге израде 
студије, која између осталог обухвата: 
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 Сaoбрaћajни зoнски систeм Нoвoг Сaдa сa сoциo-eкoнoмским пoдaцимa зoнa и 
урбaнистичких блoкoвa кojимa рaспoлaжу  JКП“Инфoрмaтикa“ и JП“Урбaнизaм“. 

 Рaспoлoживу тeхничку дoкумeнтaциjу o рaду сeмaфoрисaних рaскрсницa. 

 Пoдaткe o рeдoвимa вoжњe у систeму jaвнoг грaдскoг прeвoзa. 

 Пoдaткe o брojу и прoстoрнoj рaспoдeли пaркинг мeстa у рeжиму нaплaтe пaркирaњa. 

 Свe другe рaспoлoживe пoдaткe нeoпхoднe зa изрaду студиje. 
 

8.3. Кaпaцитeти кoje oбeзбeђуje oбрaђивaч студиje 
 
Oбрaђивaч стjудиje мoрa дa пoсeдуje лицeнцирaни сoфтвeр зa пoтрeбe aнлизa и симулaциja 
тoкoвa сaoбрaћaja сa спeцификaциjaмa кoje пoдржaвajу нajмaњe 200 сaoбрaћajни зoнa 
(Visum или одговарајући). Oсим нaвeдeнoг, пoтрeбнo je и пoсeдoвaњe сoфтвeрa кojи 
oмoгућуje микрo сaoбрaћajнe симулaциje сa мoгућнoшћу прикaзa истих у 3Д (Visim или 
одговарајући). 
 

9. TИM 

Пoлaзeћи oд зaдaтaкa спeцифицирaних у гoрњим пoглaвљимa, зa пoтрeбe изрaдe Студиje 
ћe бити пoтрeбaн спeцифицнo фoрмирaн eкспeртски тим кojи ћe мoћи дa oбeзбeди 
нeзaвиснo мишљeњe и сaвeтe тeхничкe, финaнсиjскe и, eвeнтуaлнo, прaвнe прирoдe. Кao 
тaквoм му нeћe бити дoпуштeнo дa имa билo кaкaв кoмeрциjaлни или aрaнжмaн билo кaквe 
дoдирнe прирoдe кojи сe мoжe дoвeсти у вeзу сa Студиjoм. 
 
Изрaдa Студиje зaхтeвaj дa oбрaђивaчa студиje aнгaжуje квaлификoвaнe стручњaкe и другe 
прoфeсиoнaлцe кojи ћe бити спoсoбни дa нoсe услугу сaглaснo дeфинисaним зaдaцимa и 
oдгoвoрнoстимa кoje из њих прoизилaзe a нaвeдeни су у Прojeкнoм зaдaтку/Кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава 

обавезне услове из члана 75. ЗЈН.  
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

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

 
 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећег прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време достављања понуде. 
 

   
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у 
поступку јавне набавке мора доказати:  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно 
лице, предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 

 
Табела је саставни део кадровског капацитета: 
Стручни тим треба да обухвата: 

Положај у тиму Квалификације Бр.извршил. Докази: 

Руководилац тима - Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 5 година радног искуства, 

- Руковођење саобраћајним истраживањима и 
израдом студија у области саобраћаја. 

1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству;  

Водећи стручњак из области 
јавног градског превоза  

- Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 3 година радног искуства, 

- Искуство у планирању и пројектовању 
система јавног градског превоза путника. 

1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 
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Водећи стручњак из области 
безбедности саобраћаја  

- Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 3 година радног искуства, 

- Искуство у истраживањима и анализи 
безбедности саобраћаја 

1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 

Водећи стручњак из области 
планирања саобраћаја  

- Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 3 година радног искуства, 

- Искуство у планирању саобраћаја. 1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 

Водећи стручњак из области 
паркирања 

- Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 3 година радног искуства, 

- Искуство у изради студија паркирања. 1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 

Стручњак за анализу 
капацитета и нивоа услуге 
градских саобраћајница  

- Дипломирани саобраћајни инжењер, 

- Најмање 3 година радног искуства 

- Искусво у анализи капацитета и нивоа услуге 
градских саобраћајница. 

1 

Фотокопија 
дипломе за 
саобраћајног 
инжењера; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 

Стручњак из области 
управљања базама података 

- Дипломирани инжењер електротехнике 

- Најмање 5 година радног искуства 

- Искуство у креирању база података 1 

Фотокопија 
дипломе за 
инжењера 
електротехнике; 
Потврда о 
стеченом радном 
искуству; 

 

Референце понуђача које се односе на пословни капацитет: 

Потребно је да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке односно да је у 
периоду у последњих 5 (пет) година, а до момента објављивања позива за подношење понуда, извршио најмање 5 (пет) услуга, 
односно најмање по једну услугу из следећих области: 

- Истраживања и студије у области безбедности саобраћаја; 
- Планирање и пројектовање система јавног градског превоза путника; 
- Техничко регулисање саобраћаја (анализа карактеристика саобраћајног тока на раскрсницама са анализом капацитета и 

нивоа услуге раскрсница); 
- Истраживања и студије паркирања на градском подручју; 
- Истраживања и студије немоторизованих видова превоза. 

 
Студије/пројекти треба да се односе на урбане средине, а најмање једна референца из наведених области треба да буде за 
град већи од 200.000 становника. 

 
Редни 
број 

Капацитет Услови Докази 

1. Финансијски капацитет 

- да није пословао са губитком у 
предходне три пословне године 
(2017,2016,2015); 
-да је остварио укупан промет од најмање 
100.000.000,00 динара без пдв-а у 
предходне три обрачунске године 
(2017,2016,2015.). 
-да нема ни један дан блокаде у 
последњих годину дана 

- Билан успеха; 
-Извод из банке о промету на рачуну за 
предходне три обрачунске године или 
Извод из Трезора о промету на рачуну за 
предходне три обрачунске године 
-Потврда НБС центра за принудну наплату 
са седиштем у Крагујевцу 

2. Пословни капацитет 

-да је извршио најмање пет услуга из горе 
наведених области (студије, пројекти) у 
укупној вредности  од најмање 
10.000.000,00 динара без ПДВ-а, а које су 
окончане до момента објављивања 
позива за подношење понуда. 
 

-референтна листа понуђача 
-фотокопије комплетних Уговора, са 
пратећим анексима из којих се види да је 
понуђач извршио најмање пет услуга из 
наведених области (студије, пројекти) у 
укупној вредности од најмање 
10.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
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наведеном периоду. 
-потврде правних субјеката (Наручилаца) 
са којима је закључен Уговор (потврда 
Наручиоца) 

3. Технички капацитет 

           -да поседује лиценцирани софтвер 
за потребе анализа и симулација токова 

саобраћаја са спецификацијама које 
подржавају најмање 200 зона,“ Visum“ или 

одговарајући 
-да поседује најмање: 

-један лиценцирани софтвер за 
микросимулације у саобраћају „Visim“ или 

одговарајући; 
 

-фотокопија уговора о поседовању 
лиценцираног софтвера или фактура за 
исте 
-фотокопија уговора о поседовању 
лиценцираног софтвера или фактура за 
исте; 
 

4. Кадровски капацитет 

-Да у моменту достављања понуде има 

најмање 15  радника од којих најмање 10 
дипломирана саобраћајна инжењера, и 

најмање два доктора наука из области 

саобраћаја. Сви осим доктора наука из 
области саобраћаја морају да буду запослени 

на одређено или на неодређено време, док 

доктори наука могу бити ангажовани код 

понуђача по другом основу у складу са 

важећим Законом о раду. 

- Доктори  наука морају бити у стручном 
тиму конкретне набавке. 

- Стручни тим пора поседовати најмање два 

рада, објавњена на ИСИ (СЦИ) листи 
часописа. 

-За запослене раднике: Фотокопија М 

обрасца пријаве на обавезно и социјално 

осигурање 

-За запослене саобраћајне инжењере  

фотокопија дипломе за саобраћајне 

инжењере. 

-За доктора наука уколико није запослен на 

одређено или неодређено време већ 

ангажован у складу са важећим Законом о 

раду доставити: одговарајући М образац 

пријаве на обавезно и социјално 

осигурање, фотокопију уговора о 

привременим и повременим пословима или 

други одговарајући уговор о радном 

ангажовању (раду ван радног односа); 

 -Фотокопија дипломе за доктора наука о 

завршеним основним студијама и о 

завршеним докторским студијама. 

-За доктора наука који је докторске студије 

завршио у иностранству испуњеност услова 

доказује се достављањем Превода 

дипломе са страног језика на српски језик, 

који мора бити оверен од стране надлежног 

органа (овлашћеног судског тумача за језик 

на ком је диплома издата). Поред тога, 

понуђач који има запосленог доктора наука 

који је докторске студије завршио на 

факултету у инострансву потребно је 

доставити и Тему рада докторске 

дисертације, оверену од стране 

надлележног органа (овлашћеног судског 

тумача за језика на ком је диплома издата), 

из чега се јасно може утврдити да ли тема 

рада припада области саобраћаја 

- Фотокопија одштампаног примерка рада у 

часопису са ИСИ (СЦИ) листе часописа. 

Посебни додатни услови: 
 
1.Неопходно је да понуђач поседује Сертификат  ISO 9001:2008 – доказ, Копија важећег Сертификата ISO 
9001:2008, или одговарајуће; 
2. .Решење о именовању руководиоца Студије; 
3.Оверена изјава руководиоца Студије да ће  Студија бити  урађена у складу са важећим стандардима, 
правилницима, законима и подзаконским актима који се односе на предмет набавке: 
5.Оверена изјава носиоца посла да ће пројекат бити урађен у складу са важећим стандардима, правилницима, 
законима и подзаконским актима која се односе на предмет набавки 
6. Састав стручног тима који ће учествовати у изради студије (доставити у слободној форми), пуну радну 

биографију руководиоца Студије, као и скраћене биографије за све стручњаке. 
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4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

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

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

(члан 75. ст. 1. тач 1) Закона); 
2) Да он и његова законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. ст. 1. тач 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
промисима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; (члан 75. ст. 1. тач 3) Закона) 

4) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (члан 75. ст. 2. 
Закона) 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из члана 75. ст. 1. тачка 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредност суда; 

2) Услов из члана 75. ст. 1. тачка 2) – Доказ: 
      А)  Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 примања или давања мита, кривична дела преваре; 
    Б) Извода 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; 
    В) Извода 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, кривична дела примања или давања 
мита, кривична дела 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 за сваког од њих. 
    3) Услов из члана 75. ст. 1. тачка 3) – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
   4) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Изјава да је поштовао обавезе из члана 
75.став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде- 
попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурне документације). 
 
Докази под тач. 2) и 3) не могу бити старији од два месеcа пре отварања понуда, у 
складу са Законом. 
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Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, предузетник 
као понуђач, подизвођач, односно понуђач из групе понуђача доказује достављањем 
следећих доказа: 
 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
који 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, кривична дела примања или давања мита, кривична 
дела преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне ураве локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Изјава да је поштовао обавезе из члана 
75.став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде- попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу 
конкурне документације). 
 

Доказ под тачком 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда у 
складу са Законом. 
 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, физичко лице 
као понуђач, подизвођач, односно понуђач из групе понуђача доказује достављањем 
следећих доказа: 
 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

који 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, кривична дела примања или давања мита, кривична дела 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

3) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Изјава да је поштовао обавезе из члана 

75.став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде- попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу 

конкурне документације). 

 
Доказ из тачке 1) и 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда у складу 
са Законом. 
 

Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизивођача достави 
доказе о испуњености обавезних услова из тач. 1) до 3) и доказ из члана 75. став 2. Закона. 

 
Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни 

обавезне услове из тач. 1) до 3), и доказ из члана 75. став 2. Закона. 
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**Лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова, али уколико не доставља 
доказе потребно је да у својој понуди наведе интернет страницу на којој су 
подаци јавно доступни. 

 
4.3.2. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно 

лице, предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем  доказа који 
су наведени у тачки 4.2. у колони „докази“. 
 
          Референтни Наручиоци не могу бити физичка лица као ни лица која су са 
понуђачем, понуђачем из групе понуђача или подизвођачем повезани у смислу 
власничке структуре или управљања.  
   

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно 
лице, предузетник и физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са 
осталим понуђачима из групе понуђача, тј. додатне услове понуђачи у заједничкој 
понуди испуњавају заједно. 
 

 
4.3.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија 
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани  у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регисте. 

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

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

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

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи 
до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) 
садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 
 
 

 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 
Понуда мора бити сачињена на српском  језику. Понуђач може да приложи део 

понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку 
документацију и на енглеском језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене 
понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на српски језик, одредиће 
понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод мора бити 
оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне 
документације на српском језику 
 
 5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  
 
 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 
Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - 
откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача. 

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 саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 
су саставни део Конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – 
спиралом. 
 Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или 
непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за саобраћај и 
путеве, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 30/II. Коверат мора имати 
ознаку: 
 "Понуда за јавну набавку услуге –израда студије, „Смарт план – друга фаза“ 
шифра ЈНВВ-У-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, 
број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. 

Рок за подношење понуде је 29. јуна 2018. године, до 08,30 часова. 
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Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, 29. јуна 2018. 
године са почетком у 10,00 часова. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати 
отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави 
уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у 
отварању понуда. 

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси 
заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице 
понуђача -  члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са 
подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној 
документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или 
изменама и допунама. 

 
 
 
5.3. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Поред доказа о испуњавању обавезних услова и додатних услова, 

понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави:  
 

1. Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне 
документације, потписан и оверен печатом. У случају већег броја подизвођача или 
учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као 
заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране обрасца на којма се 
налази место за уношење података за све подизвођаче, односно учеснике у 
заједничкој понуди. Тако копиране и попуњене стране се прилажу уз образац понуде. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача који 
ће потписати и печатом оверити образац понуде. У случају да се определе да један 
понуђач потписује и печатом оверава образац понуде, потребно је дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама. 

 
2. Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 
потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе уговора.  

 
3.  Изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом. Уколико 
понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписано од стране овлашћеног 
лица сваког од понуђача из групе и оверена печатима.  

 
4. Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштите животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњену, потписану и 
оверену печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
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потписано од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе и оверена 
печатима.  
 
5. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – 
потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача. Споразум се 
доставља само у случају подношења заједничке понуде. Обавезно мора да садржи 
податке из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама и то о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће попунити понуду и 
који ће   заступати групу понуђача пред Наручиоцем, 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

6. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду бланко соло 
менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне понуђене вредности 
без ПДВ-а, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији менице.  
 
7. Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство 
финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном 
документацијом.  

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, 
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране 
овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене 
вредности, без урачунатог пдв-а, као и доказ о регистрацији менице и картон 
депонованих потписа. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи 
најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да, приликом 
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финанскијског обезбеђења за 
повраћај примљеног аванса у виду бланко соло менице (оверене печатом и 
потписане од стране овлашћеног лица), са меничним овлашћењем на 50% износа од 
укупно уговорене вредности са ПДВ-ом, као и доказ о регистрацији менице и картон 
депонованих потписа. Менично овлашћење мора да важи најмање 30 ( тридесет) 
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
 
8. Образац структуре цене у којем се наводе основни елементи понуђене цене: 
цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.  

 
9. Структура трошкова припремања понуде.  Понуђач може да у оквиру понуде 
достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде која је саставни део 
Конкурсне документација – Образац 12. - Образац трошкова припреме понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је 
саставни део конкурсне документације. 
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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. 
 
10. Референтна листа понуђача – саставни део Конкурсне документације – 
Образац 14. 
 
11. Потврде наручиоца  (Потврда о референцама) – саставни део Конкурсне 
документације – Образац 15. 
 
12. Образац - Изјаве – Изјава о чувању поверљивих података – Образац 16.  
 

 
5.4. ПАРТИЈЕ 

 
 Предметна јавна набавка није по партијама. 
 
 
  
 5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
 
 5.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде 
се доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, 
Градска управа за саобраћај и путеве, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 
30/II. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив,  
предмет и шифра јавне набавке, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
 

5.7. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање. 
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 5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 
ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 
 

5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе да 

ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој 
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

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

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наурчилац претрпео знатну штету. 
 
 

5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) 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. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
 

 
 5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО 
 
 Плаћање ће се вршити авансно у износу од 50% од укупне уговорене 
вредности са урачунатим порезом на додату вредност у року од 45 дана од дана 
пријема исправне профактуре, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема 
исправне фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у понуди и исти мора бити 
наведен у профактури ( за аванс), односно фактури.  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
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продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Понуда која има краћи рок 
важења понуде од 60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења 
понуде, биће одбијена као неприхватљива. 
 
 
 5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 
 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и 
исказује се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност 
без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом. 

Цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви 
припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно 
поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
 

5.13. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Наручилац као средство финансијског обезбеђења прихвата искључиво 
бланко соло менице.  
 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења 
за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке у виду бланко соло менице (оверене печатом и 
потписане од стране овлашћеног лица), регистроване у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем – писмом на 
износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а. Понуђач је у обавези да 
уз понуду достави и копију картона са депонованим потписима овлашћеног 
лица понуђача и доказ о регистрацији менице. 
 

2) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да, приликом 
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко соло менице 
(оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица), регистроване у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним 
овлашћењем – писмом на 10% износа од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Менично овлашћење мора да важи најмање 30 дана дуже од истека рока 
за коначно извршење посла.  

 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
3) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да, приликом 

закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског 
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обезбеђења за примљени аванс у виду бланко соло менице (оверене 
печатом и потписане од стране овлашћеног лица), регистроване у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем – 
писмом на 50% износа од уговорене вредности са ПДВ-ом. Менично 
овлашћење мора да важи најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла.  

 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за примљени аванс мора да се продужи. Наручилац 
ће уновчити средство финансијског обезбеђења за примљени аванс у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе.  

 
У складу са тачком 2) и 3) понуђач је дужан да попуни образац – Изјава 
понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном 
документацијом, као и копију картона са депонованим потписима овлашћеног 
лица Понуђача и доказ о регистрацији менице. 

 
 

Напомена: Менице морају бити потписане оригиналним потписом (не може 
факсимил) од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, која 
се налазе на депо картонима банака. 
       Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана 
оригиналним потписом ( не може факсимил) лица која су потписала меницу.  
 
 
 5.14. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
 
            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање понуђачима. 

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;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 
отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљиве податке третирати само она документа која у 
доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога 
потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само појединачни податак у 
документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну 
ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на наведени начин. 

Подаци из понуде које понуђач на описни начин означи поверљивим, цениће 
се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу бити 
поверљиви у одосу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења 
поступка прегледа и оцене понуда. 
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            5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези 
са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом 
захтева на адресу: Град Нови Сад, Градска управа за саобрај и путеве, Нови Сад, 
Жарка Зрењанина 2, или електронску адресу suzana.savic@uprava.novisad.rs са 
назнаком: "Услуге израде студије „Смарт план – друга фаза“ шифра ЈНВВ-У-
2/2018" . 

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

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поштем, електронске поште 
или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање. 
 
              5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

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 
понуда. 

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. 
 
 
            5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и 
оцењивање понуда. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
бираће се она понуда која има краћи рок за извршење услуге. У ситуацији када 
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постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком за извршење 
услуге, бираће се она понуда која има више израђених студија или пројеката из 
захтеваних области. 
 
*Напомена: Минимално прихватљив рок који Наручилац може сматрати  
прихватљивим износи 180 дана од дана закључења уговора. Све понуде коју буду 
имале краћи рок за извршење услуге, наручилац неће сматрати прихватљивим. 
Рок за извршење услуге мора бити понуђен у данима.  
 
 

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА 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 да нема забрану обављања делатости која је на снази у време 
подношења понуде.   

 
 
5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
 
I Понуда ће бити одбијена: 
 
1) Уколико није прихватљива 
I  Понуда ће бити одбијена: 
1) Уколико није прихватљива 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке.  
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у одређеном 
у позиву за подношење понуда.  
Битни недостаци понуде су:  
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
д) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације.  
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. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми 
конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице 
наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или 
подизвођачима приликом припремања понуде. 

3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у 
изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било 
који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.  

4) уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 

а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
б) учинио повреду конкуренције; 
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
5) уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких 
понуда. У овом случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
овој забрани. 
 

II Понуда може бити одбијена: 
1) због неуобичајено ниске цене. 
2) ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку 

другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
 

5.21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истоврмено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тесту: 
Републичка комисија). 

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

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 седам дана пре истека а за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева приликом тражења 
додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде од Наручиоца, 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није 
отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дан пријема 
захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000 динара на следећи начин:  
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сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права;  
корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
шифра плаћања: 153; или 253; 
број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
број модела: 97; 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права 

 
 
5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Број: __________ 
Дана: __________ 2018. године 
 
 
 Упућујемо вам понуду за јавну набавку услуге  израде студије „Смарт план – 
друга фаза“ шифра ЈНВВ-У-2/2018, у свему према спецификацији захтевима из 
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
 
 

Понуду дајемо: (заокружити) 
 
 
 

  
а) самостално                   б) заједничка понуда              в) понуда са 

подизвођачем 
 
 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1.Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________ 

2. Адреса седишта: ______________________________________________________________ 

3.П И Б: _____________________ 4. Матични број: ____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: _____________________________________________ 
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2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1.Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________ 

2. Адреса седишта: _______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________ 

2. Адреса седишта: _____________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ____________________________________ 

5. Контакт особа: ________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________ 

2. Адреса седишта: _______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 
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3. 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1.Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

1.Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

1.Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________ 

8. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: 
____________  
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Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана). 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : _____________ динара без ПДВ-а. 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : _____________ динара са ПДВ-ом. 
 
 
Напомена:  
Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. 
 
Рок за извршење услуге:  _____ дана од дана закључења уговора (максимално 360 
дана).  
 
Минимални рок за услугу израде студије је 180 дана а максимални рок за услугу 
израде студије је 360 дана. Понуде које буду имале краћи или дужи рок од 
наведеног се неће узимати у разматрање. 
 
Рок плаћања: Авансно 50% у року од 45 дана од дана пријема исправне 
профактуре а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре и отпремнице. 
 
 
Напомена 1: 

 У оквиру своје понуде за извршење услуга Понуђач треба да достави 
састав стручног тима, пуну радну биографију руководиоца Студије, као 
и скраћене биографије за све стручњаке (наведено у посебним 
додатним условима). 

 
   
 
 
 
    

                                                                                М.П.        
 
 

   _______________________                                                      
                                                                                                                            потпис  
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7. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „СМАРТ ПЛАН – ДРУГА ФАЗА“,  ШИФРА ЈНВВ-У-
2/2018  

 

 
Закључен у Новом Саду, дана ______________ године, између: 
 
1. Градске управе за саобраћај и путеве, улица Жарка Зрењанина број 2, ПИБ: 

103767899, матични број: 08839824, коју заступа Ђорђе Басарић, в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Наручилац) и   

 
2.___________________________________________________матични број: 

_____________, ПИБ: _______________, број рачуна и назив пословне банке 
_______________________,  са седиштем у _____________________, улица 
_________________, кога заступа ___________________________ (у даљем 
тексту: Добављач) 

 
ОПЦИОНО (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________(у случају подношења заједничке понуде, односно 
понуде са учешћем подизвођача, навести све понуђаче из групе, односно подизвођаче). 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео отворени поступак јавне набавке услуге  израде студије „СМАРТ 
ПЛАН – ДРУГА ФАЗА“,  ШИФРА ЈНВВ-У-2/2018“, 
- да је Добављач доставио понуду број: ________ од _____________, која у 
потпуности одговара Спецификацији из конкурсне документације, налази се у 
прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 
  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
           Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је услуга израде студије „СМАРТ ПЛАН – ДРУГА ФАЗА“,  
ШИФРА: ЈНВВ-У-2/2018, (у даљем тексту: услуга), у свему према техничкој 
спецификацији из конкурсне документације Наручиоца, и понуди Добављача, која 
чини саставни део овог уговора.  
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ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ 
           Члан 2. 
 

Јединична цена услуге из члана 1. овог уговора утврђена је понудом из члана 1. овог 
уговора. 
Уговорена вредност за услугу  из члана 1. овог уговора износи _____________ 
динара, што са порезом на додату вредност у висини од _____________ динара 
укупно износи  ____________ динара.  
 
 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
           Члан 3. 

 
Добављач  се обавезује да изврши услугу из члана 1. овог уговора у року од 
_________________ дана од дана закључења уговора.  

 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

            Члан 4. 
 
Добављач се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити квалитетно и 
у року, у складу са понудом и важећим прописима и стандардима за ову врсту 
услуге. 
Добављач је одговоран да квалитетно и стручно реализује све послове наведене у 
спецификацији. 
Добављач је дужан да при изради користи важеће стандарде, правилнике, законе и 
подзаконске акте који се односе на безбедност саобраћаја а везане су за предмет 
јавне набавке. 
Добављач мора да поседује одговарајуће лиценциране софтвере за потребе 
анализа и симулација токова саобраћаја са спецификацијама које подржавају 
најмање 200 саобраћајних зона. Осим наведеног потребно је и поседовање 
софтвера који омогућује микро саобраћајне симулације са могућношћу приказа истих 
у 3D форми. 
Добављач посла је дужан да: 
Текстуални део Студије урадити у doc. Формату (Microsoft Office Word), 
Све графичке прилоге урадити у pdf. Формату,  
Рачунске делове у оквиру Студије урадити у xls. Формату (Мicrosoft Excel), 
Садржај Студије мора бити у складу са спецификацијом која је део конкурсне 
документације. 
Добављач треба да располаже адекватним искуством за пружање предметних 
услуга.  
Добављач треба да има довољно финансијских могућности за финансирње свих 
предходних активности које се захтевају за успешно и правовремено извршњење 
уговора. Да поседује одговарајући капацитет и стручне квалификације тима, 
задовољавајући простор и опрему за предузимање уговорених обавеза и потпуну 
расположивост целокуних тражених капацитета и специјалности за израду Студије. 
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           Члан 5. 
 
Модел урађен у програмском пакету „Visum“ или одговарајући, мора бити 
компатибилан са транспарентним моделом НОСТРАМ. 

 
 

           Члан 6. 
 
У случају да у извршењу предметних услуга учествује група понуђача сви понуђачи 
су солидарни и појединачно одговорни према Наручиоцу за извршење комплетног 
уговора у складу са његовим условима.   

            
         Члан 7. 

 
Обавезује се Добављач да при закључењу уговора Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења, и то: 

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 50% укупне 
уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност која 
представља средство финансијског обезбеђења за повраћај примљеног 
аванса. Менично овлашћење на наведени износ важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

- бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од 
укупне уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, 
која представља финансијско обезбеђење за добро извршење посла. 
Менично овлашћење на наведени износ важи најмање 30 (тридесет) 
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

 
Обавезује се Добављач да при закључењу уговора Наручиоцу достави копију 
картона депонованих потписа овлашћених лица Извршиоца и потврду о регистрацији 
меница. 
 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, врати 
нереализовану депоновану меницу у року од 5 дана од дана пријема захтева, а 
најраније у року од 15 дана од дана када је Добављач у целости извршио своје 
обавезе преузете Уговором. 
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује средство финансијског обезбеђења из става 1. ове тачке. 
 
 
 

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 
  

          Члан 8. 
 
Ако Добављач прекорачи рок за израду студије, својом кривицом, дужан је да за 
сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,2 % (процента) 
од укупне вредности уговорене услуге, с тим да износ тако одређене уговорне казне 
не може бити већи од 10% (процената) укупно уговорене цене услуге. 
Делимично извршење или испорука уговорене услуге у предвиђеном року не 
искључује обавезу плаћања уговорне казне. 
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Ако је Наручилац због закашњења Добављача претрпео штету која је већа од износа 
уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно 
поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
             Члан 9. 
  
Наручилац задржава сва права над свим радним белешкама, прикупљеним и 
обрађеним подацима, техничким материјалима обрађеним и израеним у току 
пројекта, нацртима и коначним документима и друго. Подаци и документација ће 
моћи да се дистрибуирају и објављују у јавности, штампаним и електронским 
медијима, искључиво уз одобрење наручиоца. 
 
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати накнаду за извршену услугу на 
следећи начин: 
Авансно у износу од 50% од укупне уговорене вредности са урачунатим порезом на 
додату вредност у року од 45 од дана пријема исправне профактуре, а преостали 
износ у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре,  отпремнице и 
Записника о квалитативној и квантитативној контроли, потписаних од стране 
овлашћеног лица Наручиоца.  
 
Профактура, Фактура и Отпремница из става 1. овог члана треба да гласи на: 
Град Нови Сад, Градска управа за саобраћај и путеве, Улица Жарка Зрењанина број 
2, ПИБ: 103767899 (са напоменом: у складу са уговором број IV-4-1/18-16. 
 
 

         Члан 10. 
Приликом извршења услуге, квалитативну и квантитативну контролу ће вршити 
овлашћено лице Наручиоца, где ће приликом примопредаје предмета сачинити 
Записник о примопредаји који потписују обе стране, овлашћено лице наручиоца и 
представник Добављача, те се након тога сачињава Записник о квалитативној и 
квантитативној контроли.  
Записник о квалитативној и квантитативној контроли сачињава овлашћено лице 
наручиоца а потписују га обе стране, представник наручиоца и представник 
Добављача. Записник о квалитативној и квантитативној контроли мора бити сачињен 
у року од највише 10 дана од дана примопредаје предмета извршене услуге, којим 
се констатује да је услуга извршена у свему према захтевима наручиоца утврђеним 
конкурсном документацијом. 
Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику, 
чиме се сматра да је Добављач обавештен. 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

        Члан  11. 
 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену 
цене и других битних елемената уговора искључиво из објективних и доказивих 
разлога. 
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          Члан 12. 
 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

        Члан  13. 
 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Новом Саду. 
 

        Члан 14. 
 

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих два примерка задржава 
Добављач, а четири примерка Наручилац. 
 
 
 

 

за Наручиоца                            за Добављача 

            
_____________________                                                           ___________________________ 

        Ђорђе Басарић                                                               ( потпис и печат овлашћеног лица) 

 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
Овај модел представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач 
има обавезу да потпише и овери последњу страну Модела уговора, чиме се сматра да прихвата све 
елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. Попунити сва празна места, 
оверити и потписати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација страна 39 од 48 

 
 
 
 
 
 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
У отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018 

 
 

Понуђач: _____________________________________  
 
 
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављујем да понуду, подносим независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  

 
 
 
 

   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке у 
смислу Закона којим утврђује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018  
 

 
 
Понуђач: _____________________________________  
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношење понуда. 

 
 

   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018  
 
 
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач 

________________________________________ приликом закључења уговора по 
спроведеном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018, предати Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко соло 
менице (оверена печатом и потписана) са меничним овлашћењем - писмом на износ 
од 10% од уговорене вредности, без урачунатог пореза на додату вредност и са 
клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“. 

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства 
финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима 
овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих 
уговорених обавеза. 

 
 
 
 

   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 

 
 
 
 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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11. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПРИМЉЕНИ АВАНС 
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018 

 
 
 

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач 
________________________________________ приликом закључења уговора по 
спроведеном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018, предати Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за примљени аванс у виду бланко соло менице 
(оверена печатом и потписана) са меничним овлашћењем - писмом на износ од 50% 
од уговорене вредности, са урачунатим порезом на додату вредност и са клаузулама 
„неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“. 

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства 
финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима 
овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих 
уговорених обавеза. 

 
 
 
 
 

   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 

 
 

 
 
 
 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018 

 
Понуђач: _____________________________________  

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом 
припреме понуде у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ЈНВВ-У-2/2018. 
 

  РЕДНИ    
БРОЈ 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНО:  

 
 
 
   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 

 
                                                                                                            

 
    
 
 
Напомена: 
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 прибављања средстава обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Попуњавањем обог обрасца и достављањем доказа о извршеној уплати трошкова 
у корист даваоца финансијског обезбеђења, понуђач истиче захтев за накнаду 
трошкова прибављања обезбеђења, у случају из члана 88. став 3. Закона о јавним 
набавкама. 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
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13.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ (шифра: ЈНВВ-У-
2/2018) 
 
 
Понуђач: _____________________________________  
 
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене. 
 

Ред. 
број 

Врста 
услуге 

Количина 

Цена по 
јединици 
мере 
без 
ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-
а 

Укупна 
вредност 
са ПДВ-
ом 

1. 

СМАРТ 
ПЛАН 
– 
ДРУГА 
ФАЗА 

     

1     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Укупна вредност понуде:  ____________________ динара без ПДВ-а. 
Укупна вредност понуде : _____________________динара са ПДВ-ом.  
 
 
 
 
 
   Датум:                                                      М.П Потпис 

___________ _______________________ ____________________ 
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 Упутство како да се попуни образац структуре цене: 
 

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена 
(јединична и укупна) са и без ПДВ-а, процентуално учешће одређене врсте трошкова 
у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током 
периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова 
материјала, рада, енергената). Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, 
уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.  

 
 
 
Понуђач мора да попуни, овери и печатом потпише, чиме потрврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуђене цене понуде 
наведени. Образац структуре понуђене цене у случају групе понуђача 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити 
образац структуре цене. У случају да се понуђачи определе споразумом за 
једног, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на изрвршење јавне набавке а који 
чини саставни део заједничке понуде. 
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14. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  -  
ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 
 
 
У вези са јавном набавком ЈНВВ-У-2/2018: 
   

Ред. 
број 

Референтни 
Наручилац 

Предмет уговора 

Вредност 
уговора 

(без ПДВ-
а) 

Лице за 
контакт 
(име и 

презиме, 
број 

телефона) 

Период 
реализације 

Уговора 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

8.      
 

9.      
 

10.      
 

 
 

 

 

              М.П.             
____________________________ 

                        потпис овлашћеног лица 

Напомена:  
За сваког од наручилаца-купаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити 
потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и 
потписану од стране наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи од 10, 
образац треба копирати у довољном броју примерака. 
Уз наведени образац доставити: Уговоре, са пртећим анексима и Потврде 
Наручилаца.  
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15. ОБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА   
 
 

Назив 
референтног 
наручиоца/купца 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Особа за 
контакт- 
функција 

 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
којом потврђујемо да је понуђач __________________________________________________, 
као самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди извршио услуге на основу 
закључених уговора_________________________________________________ у 
(__________________године – навести датум извршења услуге), у укупној вредности од 
___________________________ динара без ПДВ-а.  
                                                           
Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета услуга  и поштовања рокова, 
односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора. 
 
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа 
у поступку јавне набавке  ЈНВВ-У-2/2018 и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Место:__________________  
 
Датум:__________________ 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
 
 
 
                                                                                                  Референтни наручилац-купац 
 
         М.П.                        _________________________ 
                                                  потпис  
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16. ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

У вези са јавном набавком ЈНВВ-У-2/2018 - „СМАРТ ПЛАН – ДРУГА ФАЗА“,  ШИФРА 
ЈНВВ-У-2/2018   
 
 

Понуђач:____________________________ 

Матични број:_______________________ 

 

 

 Изјављујемо под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо 

обезбедити, заштитити и чувати, као поверљиве све податке које нам Наручилац и крајњи 

корисник добара ставе на располагање, а у вези са уговором преузетих обавеза. 

 

 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

                                                                                                                                                                                              

Потпис овлашћеног лица 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


