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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-1-22-1/2020-II од 29.06.2020. године и Решења о 
образовању Комисије за јавну набавку број 404-1-22-2/2020-II од 29.06.2020. године 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Инђија, Цара 
Душана 1, 22320 Инђија  
Интернет страница:   www.indjija.net 
 
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15). 
У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна. 

 
 
3. Предмет јавне набавке:  услуга - Научно-истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на локалним путевима 

општине Инђија, израда студије за идентификацију црних тачака на путевима са 

предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама аутобуских 

стајалишта на путевима општине Инђија). 

Ознака из Општег речника набавки: 71351700 – Научно истраживачке услуге. 

4. Начин преузимања конкурсне документације  
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки 
www.ujn.gov.rs/portal  и  на  интернет страници Наручиоца: www.indjija.net. 
 
5. Критеријум за оцену понуда: Избор најповољније понуде ће се извршити 

применом критеријума ,,Најнижа понуђена цена“. 

У случају да две или више понуда садржи исту цену, Наручилац ће извршити 

избор најповољније понуде на основу краћег рока извршења услуге. 

6. Особа за контакт у вези припреме понуде:  
Николина Рашковић, дипл.економиста, телефон 022/561-322, лок. 107, e-mail: 
nikolina.raskovic@indjija.net.  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда, и то радним данима (понедељак - петак) у периоду од 07-15 
часова. Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1.  Предмет јавне набавке 
Предмет  јавне набавке мале вредности број 22/2020 је услуга -  Научно-

истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање 

ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију 

црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у 

mailto:nikolina.raskovic@indjija.net
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зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), а све у складу са 
спецификацијом услуге, која чини саставни део конкурсне документације. 

Јавном набавком  су обухваћен услуге на изради пројеката за мапирање ризика на 
локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних тачака 
на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија. Ознака из Општег речника 
набавки: 71351700 – Научно истраживачке услуге. 
 
2. Предметна  јавна  набавка  није  обликована  по  партијама.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЈНМВ  услуга  бр. 22/2020 
 

ВРСТА,  ОПИС И НАЧИН ИЗВРШЕЊА  УСЛУГЕ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Целокупан пројекат за унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине 

Инђија конципиран је у три посебне целине.  

Прву целину чини студија у вези са мапирањем ризика на локалним путевима 

општине Инђија.  

Мапирање ризика је инжењерска техника или алат за поређење величине ризика 

страдања на посматраним територијама и путевима. Мапирање ризика се може 

вршити на основу објективног, субјективног и проактивног метода. Резултати 

мапирања ризика се представљају на мапи или карти. Мапирање ризика је 

препознато у великом броју држава, у правној регулативи која обрађује област 

друмског саобраћаја 

Мапирање ризика је потребно извршити тзв. „објективном методом“ на основу 

саобраћајних незгода и последица (врсте СН, типови СН, последице СН), као и на 

основу других доступних података који се најчешће користе за сврху мапирања 

ризика објективном методом (подела по деоницама, као и дужине деоница, односно 

вредност ПГДС по деоницама, уколико поменути подаци буду доступни).  

Мапирање ризика извршити само за локалне путеве и улице са подручја општине 

Инђија.  

Од Понуђачa се очекује да након увођења у посао да предложи методолошке кораке 

за Мапирање ризика на подручју општине Инђија, као и да сходно доступним 

подацима, примени предложени алат и методологију за израду мапа ризика, 

односно мапа најугроженијих деоница на путној и уличној мрежи општине Инђија. 

Методолошки кораци треба да обухвате све аспекте анализе ризика који се добијају 

на основу објективних показатеља страдања у саобраћају, пре свега саобраћајних 

незгода и последица. Методологијом за мапирање ризика је потребно обухватити 

период догађања саобраћајних незгода, односно период од 2016-2019. године, а 

податке је потребно користити из званичне методологије Агенције за безбедност 

саобраћаја Републике Србије.  

Понуђач је у обавези да приликом реализације мапирања ризика на путној и уличној 

мрежи општине Инђија успостави и сет података о саобраћајним незгодама, 

укључујући све атрибуте сета података, које је користио за утврђивање нивоа 

ризика.  

Понуђач је у обавези и да достави одговарајућу базу података коју је користио за 

анализу података у електронском облику.  
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Методолошки кораци треба да препознају и могућност аутоматизације процеса 

мапирања ризика на основу саобраћајних незгода и последица (објективна метода), 

која ће бити омогућена након израде и успостављања референтног система путне и 

уличне мреже на подручју општине Инђија, односно након дигитализације и 

геореференцирања података о путној и уличној мрежи на подручју општине Инђија.  

Резултате мапирања ризика потребно је представити на посебним мапама које је 

потребно доставити у садржају пројекта на А3 формату.  

Другу целину чини студија у вези са идентификацијом црних тачака на локалним 

путевима општине Инђија са предлогом мера.  

Покретање и примена алата Управљање „црним тачкама“, са посебним фокусом на 

идентификацију и рангирање опасних места – „црних тачака“, односно покретање и 

примена алата Мапирање ризика, у складу са Законом о путевима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 41/2018, 95/2018-др.закон).  

Идентификација опасних места – „црних тачака“ је део инжењерске технике или 

алата познатог под називом Управљање „црним тачкама“ (Black Spot Management). 

Алат је пре свега намењен за утврђивање концентрације саобраћајних незгода на 

путној и уличној мрежи, која пре свега настаје због пропуста и недостатака пута као 

фактора безбедности саобраћаја. 

Утврђивање најризичнијих делова путне мреже, односно деоница са 

нагомилавањем саобраћајних незгода и повећаним ризиком страдања у саобраћају, 

је препознато и у директиви Европске комисије која уређује област управљања 

безбедношћу путне инфраструктуре, ЕC 96/2008. 

Идентификацију црних тачака треба урадити у складу са смерницама пројекта који је 

реализовала Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије током 2016. 

године. Пројектом обухватити све путеве у општини Инђија.   

Након предлога и примене методолошких корака за коначну идентификацију „црних 

тачака“ потребно је направити одговарајућу ранг листу „црних тачака“ за целу 

уличну и путну мрежу општине Инђија у складу са изабраним критеријумима. 

Критеријуми идентификације, рангирања и коначног дефинисања црних тачака су 

део методологије, која треба да буде предложена од стране Понуђача и усвојена од 

стране Наручиоца. 

Резултате идентификације црних тачака потребно је представити на посебним 

мапама које је потребно доставити у садржају пројекта на А3 формату. Понуђач је у 

обавези и да достави одговарајућу базу података коју је користио за анализу 

података у електронском облику.  

За сваку идентификовану црну тачку потребно је предложити сет мера у циљу 

унапређења постојећег стања безбедности саобраћаја. Сет мера дефинисати у 
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облику пројектног задатка за реализацију пројекта санације сваке црне тачке. Сет 

мера мора садржати грађевинске и саобраћајно техничке елементе унапређења. 

Трећу целину чини анализа безбедности саобраћаја у зони аутобуских 

стајалишта на путевима у општини Инђија.  

Понуђач је дужан да сними и лоцира сва аутобуска стајалишта на подручју општине 

Инђија. Податке од локацији стајалишта понуђач је дужан да утврди снимањем на 

терену. 

За свако аутобуско стајалиште је потребно урадити приказ ситуације саобраћајне 

сигнализације (хоризонталне и вертикалне) у зони од 100m пре и после локације 

аутобуског стајалишта. Ситуациони приказ је потребно урадити у дигиталном (dwg  

или други одговарајући формат) и штампаном А4 формату. Након свакоg приказа 

потребно је дати кратку анализу постојећег стања и предложити мере за 

унапређење безбедности саобраћаја. Сет мера дефинисати у облику пројектног 

задатка за реализацију пројекта унапређења безбедности саобраћаја за свако 

појединачно стајалиште. Сет мера мора садржати грађевинске и саобраћајно 

техничке елементе унапређења.     

Графички приказ аутобуских стајалишта се израђује у складу са важећим Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима и важећим Правилником о саобраћајној 
сигнализацији уз примену одговарајућих стандарда, техничких упутстава и 
препорука, као и уз уважавање савремене праксе која се користи у изради ове 
документације. Понуђач је у обавези да изврши потребна теренска истраживања, да 
фотографише свако аутобуско стајалиште и направи списак постојеће саобраћајне 
сигнализације која се налази у његовој зони као и осталих елемената и опреме који 
чине садржај аутобуског стајалишта (саобраћајна сигнализација, надстрешница, 
мобилијар и др.), а који су значајни за израду јединственог регистра линија и 
стајалишта. Све наведене елементе уцртати у ситуациони план и омогућити њихово 
повезивање са снимљеним фотографијама. 
 
Целокупан пројекат је потребно предати у два штампана примерка на А4 формату 
са прилозима на А3 формату, као и у дигиталном формату на носачу података (DVD 
или други одговарајући носач података).  
 

 

     Место и датум                                                                           ПОНУЂАЧ 

____________________                                          _______________________ 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 



                    8 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Обавезни  услови  за  учешће у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75. Закона  
 

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  
(правно лице, предузетник и физичко лице) који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1.- 3., и то: 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона). 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  

чланом  80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 3) Закона. 

 2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а  додатне 
услове испуњавају заједно. 
 
Додатни услови 
 

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

 
1) у погледу финансијског капацитета: 
а) да је понуђач у претходне три пословне године (2016., 2017., и 2018.) остварио 
пословни приход  минимум у вредности 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно); 
б) да понуђач није био неликвидан у периоду 1 године пре објављивања Позива 
7за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
 
2)  у погледу  пословног  капацитета  
- да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2018., и 2019.) израдио 
најмање 3 пројекта из области безбедности саобраћаја. 
 
3) у погледу кадровског капацитета: 
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- да понуђач на дан објављивања Позива за подношење понуда има довољне 
кадровске капацитете, односно да има  тим – запослена односно радно 
ангажована лица, који задовољавају (минимално) следеће  услове: 
 
Да има најмање једног доктора саобраћајних наука ангажованог по неком 

основу из Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног инжењера саобраћаја са важећом 

лиценцом 370 ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом 310 ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

 
 

УПУТСТВО И НАЧИН КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова тачке 1-3 члана 75. и додатног услова из 
члана 76. ЗЈН – финансијски капацитет, за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,  понуђач доказује 
достављањем  Изјаве (Образац V), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

Изјава  о  испуњености  услова  мора  да  буде  потписана  од  стране  
овлашћеног  лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 

Наручилац задржава право да сагласно чл. 79. ЗЈН-а изврши проверу 
испуњености услова доказаних подношењем Изјаве (Образац V). Уколико 
понуђач достави неистините податке у понуди, то за основ има добијање 
негативне референце, сходно члану 82. Закона и пријаву надлежним органима.  
 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем, понуђач је дужан  да 
достави Изјаву подизвођача (Образац бр. V-a), потписану од  стране  
овлашћеног   лица подизвођача и оверену печатом. 

 
* Додатни  услов  
 
1) у погледу финансијског капацитета: 
а) да је понуђач у претходне три пословне године (2016., 2017., и 2018.) остварио 
пословни приход  минимум у вредности 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно); 
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ДОКАЗ: 

 
Извештај о бонитету за јавне набавке од Агенције за привредне регистре којим 
доказује да је наведене три године имао укупан приход најмање у наведеном износу, 
или биланс стања и биланс успеха за тражене године са мишљењем ревизора ако 
подлеже ревизији. 

 
б) да понуђач није био неликвидан у периоду 1 године пре објављивања 
Позива 7за подношење понуда на Порталу јавних набавки., 
 
ДОКАЗ: 
 
Потврда НБС-а о броју дана неликвидности. 
Напомена : Понуђач није дужан да достави на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, али је дужан да достави податак о интернет 
страници са линком на месту где се могу видети тражени подаци. 

 
 
2)  у погледу  пословног  капацитета  
- да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2018., и 2019.) израдио 
најмање 3 пројекта из области безбедности саобраћаја 
 
ДОКАЗ: 
 
Доказује се достављањем Обрасца XIII . 

 
 
 
3) у погледу кадровског капацитета: 
 
- да понуђач на дан објављивања Позива за подношење понуда има довољне 
кадровске капацитете, односно да има  тим – запослена односно радно 
ангажована лица, који задовољавају (минимално) следеће  услове: 
 
Да има најмање једног доктора саобраћајних наука ангажованог по неком основу из 

Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног инжењера саобраћаја са важећом лиценцом 370 

ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 

310 ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

ДОКАЗ: 
 
Доказује се достављањем Обрасца VIII  и   
 

-  за лица у радном односу (одређено и/или неодређено време) фотокопија 

одговарајућег М обрасца и уговор о раду за свако запослено лице; 
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     - за лица ван радног односа  уговор о обављању привремених или 
повремених  послова и одговарајући М образац за свако радно ангажовано 
лице, односно уговор о делу и М-УНК образац за свако радно ангажовано лице; 
 
- Фотокопија дипломе за   најмање једног доктора саобраћајних наука, 
фотокопија дипломе за  најмање једног дипломираног инжењера саобраћаја са 
важећом лиценцом 370 и фотокопија дипломе најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом лиценцом 310. 
 

*ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ*: 

 Техничке карактеристике (Образац III) 
 Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН-а 

(Образац V) 
 Образац понуде (Образац VII) 
 Образац Кадровски капацитет (Образац VIII) 
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 (Образац IX) 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац XI) 
 Модел уговора оверен и потписан (Образац XII) 
 Референтна листа понуђача  за пословни капацитет  (Образац XIII). 

 
Обрасци у понуди треба да буду сложени наведеним редом. 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Oбразац за установљење испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

 
Сагласно, члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђач  је 

обавезан да уз понуду приложи: 

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75. и 76. ЗЈН-а У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем 
следећу 

И З Ј А В У 
 
Понуђач ____________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – Научно-истраживачки рад у 
области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на 
локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних 
тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја 
у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 
22/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН-а, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку: 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона). 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 

 
Место и датум:                                                                                     ПОНУЂАЧ 
 
_____________________                                                  _______________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 
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V-а ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75. ЗЈН-а У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

Подизвођач _____________________________________________ (навести назив 

подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Научно-

истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за 

мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за 

идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе 

безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине 

Инђија)бр. 22/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН-а, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2.   Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
3.  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона). 
  

 

 Место и датум:                                                                             ПОДИЗВОЂАЧ 

_____________________                                                 ____________________                                                         

 

Напомена: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач  може поднети понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
Понуду доставити на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр. 1, 22320 Инђија, 
са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ бр. 22/2020 услуга  - Научно-истраживачки рад у 
области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на 
локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних 
тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја 
у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 
22/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране  Наручиоца 
до 09:00 часова  дана 05.08.2020. године. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом и исту ће наручилац вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. 
 
3.  ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  
документа накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина 
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, са назнаком: 
 

Измена понуде за ЈНМВ бр. 22/2020 услуга  - Научно-истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на локалним 
путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних тачака на 
путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 

 
„Допуна понуде за ЈНМВ бр. 22/2020 услуга  - Научно-истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на локалним 
путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних тачака на 
путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за ЈНМВ бр. 22/2020 услуга  - Научно-истраживачки рад у 
области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на 
локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију црних 
тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности саобраћаја 
у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020 
- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  
учествује  у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац бр VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 



16 

 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  
понуде (Образац бр VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА и Споразум као саставни део заједничке понуде 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

3)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
4)  понуђачу који ће издати рачун, 
5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у Обрасцу бр. V-а конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  
задругара  или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
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јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
 
9.1 Захтеви  у  погледу начина,  рока и  услова  плаћања: 
Плаћање се врши месечно, у року 45 дана од дана достављања фактуре, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 
 

9.2 Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде:  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.3 Рок  извршења услуге:  
Максимално  90  календарских дана од  дана ступања уговора на снагу. 
 
9.4. Средство финансијског обезбеђења: 
Понуђач коме се додели уговор дужан је да у року до 5 дана од дана 
потписивања уговора у корист Наручиоца достави средства финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и то: 

-  једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу, 
- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без 

протеста», на износ 10% од  вредности  уговора без  ПДВ-а,  са роком важења 30  
дана  дужим од  важења уговора,  

-  копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке и 
потврду о регистрацији менице (листинг са сајта НБС); 

- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном   
овлашћ ењу). 
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се      
активирати (уновчити) ако понуђач: 
      -  не испоштује одредбе уговора; 
      - не врши услугу у уговореном року и на начин дефинисан конкурсном    
документацијом; 

 -  повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 
За случај да се продуже рокови за вршење услуге и извршење обавеза продужавају 
се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 
Меница и  менична овлашћења  треба  да буду оверена  печатом  и  потписана од 
стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у 
приложеном депо картону. Картони депонованих потписа лица овлашћеног за 
располагање финансијским средствима, који се прилажу морају бити издати од 
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пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и 
плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове 
за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац  или 
промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом 
уговору. 
Сматраће се да  уговор није закључен, а Наручилац може уговор  закључити са 
првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације, уколико 
Понуђач  не достави средства финансијског обезбеђења у одређеном року.  
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач 
који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство 
обезбеђења. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке до 
којих је дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења 
услуга по основу уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као 
пословну тајну. Добављач се обавезује да ће напред наведене податке чувати као 
пословну тајну у року од две године по реализацији уговора. 
 
12. ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова. Сва 
питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. Наручилац је дужан 
да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници (чл. 63. ЗЈН-а). 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом (чл. 20. ЗЈН-а). 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 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 да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Лице за контакт у вези припреме понуде је Николина Рашковић, дипл. економиста, 
телефон 022/561-322, лок. 107, e-mail: nikolina.raskovic@indjija.net.  
 
 

mailto:nikolina.raskovic@indjija.net
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13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за 
подношење понуда 05.08.2020. године са почетком у 11:00 часова, у присуству 
понуђача, на адреси наручиоца: Општина Инђија, Инђија, Цара Душана бр. 1, сала 1 
на спрату. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
Комисији за  јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача,  Комисији за  јавну набавку 
даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре. 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању  и  упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  
код  понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (чл. 82. ЗЈН-а) 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) 
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 2) учинио повреду конкуренције; 3) 
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе 
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико 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 пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ у смислу чл. 82. став 3. тачка 1) 
ЗЈН-а, а који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - ,,Најнижа 
понуђена цена“.  
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 У случају да две или више понуда садржи исту цену, Наручилац ће извршити 
избор најповољније понуде на основу краћег рока извршења услуге. 

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова. 
Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења 
провериће меродавне елементе понуде. Ако је у понуди исказана неуобичајено 
ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним 
набавкама. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  
кривичном  и материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  
произилазе  из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (Образац  изјаве  дат  је у Обрасцу VIII конкурсне 
документације). 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: nikolina.raskovic@indjija.net,  радним даном од  07:00 
– 15:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом. 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 дана пријема захтева за 
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. Захтев за заштиту права не 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, a у поступку јавне набавке мале вредности ако је 

mailto:nikolina.raskovic@indjija.net
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примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не 
може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, 
одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може 
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за 
заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) 
Закона. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке 
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том 
захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
 
 
 
Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  Буџета  Републике  Србије  уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије; 
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке). 
 
21. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ (чл. 106. ЗЈН-а) 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења уколико је захтевано; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину    
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (109. ЗЈН-а) 
Наручилац   ће у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН-a, донети одлуку о обустави 
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН-a и дужан је да је објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана 
доношења одлуке. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
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онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци. Наручилац ће у року од  пет  
дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити 
обавештење о обустави поступка јавне набавке. Наручилац је дужан да у одлуци о 
обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из 
члана 88. став 3. ЗЈН. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН (чл. 113. ЗЈН-а) 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама. У случају да је поднета само једна 
понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 
24. ИЗМЕНА УГОВОРА (чл. 115. ЗЈН-а) 
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета набавке, 
Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну вредност уговора 
максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са расположивим буџетским 
средствима. У том случају, Наручилац и Извршилац закључују Анекс уговора. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр: ______________ од __________2020. године за ЈНМВ број 22/2020  
услуга -   

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити): 
 

 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 



24 

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат  укупне  вредности  
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат  укупне  вредности  
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 
 

 Напомена: 

  

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

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 
 

 Напомена: 
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОНУДА бр. __________ од _________2020. године за ЈНМВ број 22/2020 услуга -  

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта 
за мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за 
идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе 
безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине 
Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020 
Понуђач: 
_____________________________________________________________________________ 

( пун назив, адреса и седиште) 
E- mail _______________________________________________________________________ 
Телефон, факс: ______________________________________________________________ 
Овлашђено лице: _____________________________________________________________ 
Шифра делатности: __________________________________________________________ 
Матични број: ________________________________________________________________ 
ПИБ: ________________________________________________________________________ 
Жиро рачун: __________________________________________________________________ 
 
 

Предмет Укупна цена 
без ПДВ-а 

ПДВ 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 

Научно-истраживачки 
рад у области 
безбедности саобраћаја 
( Израда пројекта за 
мапирање ризика на 
локалним путевима 
општине Инђија, израда 
студије за 
идентификацију црних 
тачака на путевима са 
предлогом мера, израда 
анализе безбедности 
саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта 
на путевима општине 
Инђија), ЈНМВ бр. 
22/2020 

   

  
Цена је фиксна и коначна, изражена у динарима. 
 
Понуда се подноси: 
 
 1. самостално   2. заједничка понуда    3. са подизвођачем  (заокружити један од начина) 
 У укупној вредности понуде подизвођа __________________________ учествује у износу 
                                                                                         (назив) 
 од ________________ односно _______% од вредности укупне понуде и извршиће 
___________________________________________________________________________. 
      (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 
1. Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 60 
дана); 
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2. Услови плаћања: месечно, у року 45 дана од достављања фактуре; 

3. Рок извршења  услуге: у року од ______ дана од закључења уговора (максимално 90 

календарских дана од дана ступања  уговора на снагу). 

 
Место и датум: ____________________                                            Понуђач 
 
                                                                                          _______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
Напомена: 

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  
понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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                         Доказивање додатних услова члан  76. Закона о јавним набавкама 

              

VIII   ОБРАЗАЦ  - КАДРОВСКИ   КАПАЦИТЕТ  ЗА  ЈНМВ  број  22/2020                        

 Да Понуђач има довољне кадровске капацитете,односно да  има  тим - 
запослена односно радно ангажованих  лица, који задовољавају  (минимално)  
следеће услове: 

 
Да има најмање једног доктора саобраћајних наука ангажованог по неком основу из 

Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног инжењера саобраћаја са важећом лиценцом 370 

ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

Да има најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 

310 ангажованог по неком основу из Закона о раду. 

 

Редни 

број 

Име и презиме, занимање 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Напомена: 

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу.   У прилогу доставити: 

за лица у радном односу (одређено и/или неодређено време) фотокопија 

одговарајућег М обрасца и уговор о раду за свако запослено лице; 

     - за лица ван радног односа  уговор о обављању привремених или 
повремених  послова и одговарајући М образац за свако радно ангажовано 
лице, односно уговор о делу и М-УНК образац за свако радно ангажовано лице; 
- Фотокопија дипломе за   најмање једног доктора саобраћајних наука, 
фотокопија дипломе за  најмање једног дипломираног инжењера саобраћаја са 
важећом лиценцом 370 и фотокопија дипломе најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом лиценцом 310. 

                                                                                                                                       Понуђач 
Место и датум:                                                                                               

                                                                    ______________________                                                                                                                 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. IX 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

 

као заступник понуђача  _______________________________________ 

                                                                   (назив понуђача) 
 

дајем следећу: 
 

 

 
                                                        И З  Ј  А  В  У 

 

                                                О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
 

 

Овим  као  понуђач у поступку јавне набавке мале вредности услуга - 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта 

за мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за 

идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе 

безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине 

Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020, ЈНМВ бр. 22/2020, изјављујем да сам приликом 

састављања понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
     Место и датум:  

______________________                                                           

                                                                                                       Понуђач 

                                                                            

                                                                                 ______________________ 

                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена: Образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач у случају да 
наступа  самостално  или  са  подизвођачем.  У  случају  заједничке  понуде,  образац 
попуњава, потписује и печатом оверава Споразумом овлашћени члан из групе понуђача. 
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        X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) као и члана 6. и 19. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), достављамо Образац са 
структуром трошкова за припремање понуде за јавну набавку мале вредности 
услуга – Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( 
Израда пројекта за мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, 
израда студије за идентификацију црних тачака на путевима са предлогом 
мера, израда анализе безбедности саобраћаја у зонама аутобуских 
стајалишта на путевима општине Инђија), ЈНМВ бр. 22/2020.  

За припремање понуде за учествовање у предметној јавној набавци, 
Понуђач __________________________________ имао је следеће трошкове: 

 

 
Врсте трошкова 

  
 Износ трошкова у  динарима 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Укупан износ трошкова 
припремања понуде 

 

  

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
Место и датум:  

_____________________                                                

                                                                                                       Понуђач 

                                                                            

                                                                                  ______________________ 

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 



31 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
У складу са чланом 26. став  2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15) као заступник понуђача  
_______________________________________ 
                                       (назив понуђача) 
дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 
сам у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Научно-истраживачки 
рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика 
на локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију 
црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности 
саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), 
ЈНМВ бр. 22/2020, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 

 
Место и датум:  

______________________                                                           

                                                                                                      Понуђач 

                                                                            

                                                                                  ______________________ 

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико   понуду   подноси   група   понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 



32 

 

 

 

XII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел уговора понуђач, ако наступа самостално или са подизвођачем, 

попуњава, и потписује сваку страницу, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са подизвођачем, у 
моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви  понуђачи  из  групе  понуђача,  односно  
сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора попуњава, потписује 
и оверава печатом Споразумом овлашћени члан из групе понуђача. 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГE  

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда 
пројекта за мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда 
студије за идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, 
израда анализе безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на 
путевима општине Инђија),   
 
Закључен између: 
 
(1) ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, улица Цара Душана бр. 1, коју заступа Председник 

Владимир Гак (у даљем тексту: Наручилац), Матични број: 08027536, ПИБ: 

102198438, с једне стране 

и 

(2) ___________________ (назив понуђача), седиште ___________, улица __________, 

кога заступа __________________,  Матични број: __________________, ПИБ: 

______________, број рачуна: _____________________ код банке _________________ ( у 

даљем тексту: Извршилац) (попуњава Понуђач). 

(3) ___________________ (назив подизвођача), седиште ___________, улица __________, 

кога заступа __________________,  Матични број: __________________, ПИБ: 

______________, број рачуна: _____________________ код банке _________________ ( у 

даљем тексту: Извршилац) (попуњава Подизвођач). 

(4) ___________________ (назив члана из групе понуђача), седиште ___________, улица 

__________, кога заступа __________________,  Матични број: __________________, 

ПИБ: ______________, број рачуна: _____________________ код банке 

_________________ (попуњава члан из групе понуђача). 

(5) ___________________ (назив члана из групе понуђача), седиште ___________, улица 

__________, кога заступа __________________,  Матични број: __________________, 
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ПИБ: ______________, број рачуна: _____________________ код банке 

_________________ (попуњава члан из групе понуђача). 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Планом јавних набавки за 2020. годину број 404-
28/2020-II од 12.02.2020. године, на основу Одлуке о покретању поступка број 404-1-22-
1/2020-II од 29.06.2020. године и Позива за подношење понуда, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуге  број 22/2020; 
- да је Извршилац доставио Понуду број ______________ од ____________ 2020. године 
(попуњава Понуђач), која је заведена код Наручиоца дана _________ 2020. године под 
бројем ______________ (попуњава Наручилац) и која у потпуности одговара условима и 
спецификацији из Конкурсне документације и саставни је део овог Уговора; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о додели уговора број _________ од 
_________2020. године (попуњава Наручилац), којом је уговор доделио најповољнијем 
понуђачу. 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
 

Извршилац  као изабрани најповољнији понуђач се обавезује да  пружи услугу - 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за 
мапирање ризика на локалним путевима општине Инђија, израда студије за 
идентификацију црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе 
безбедности саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине 
Инђија)  што је  предмет уговора, а према условима који су одређени конкурсном 
документацијом иприхваћеном понудом Понуђача бр_________од _________2020. године 
а која је саставни  део овог уговора. 

 
Вредност уговора 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора износи 
_________________________ динара без ПДВ-а,  односно ____________________ динара 
са ПДВ-ом (попуњава Понуђач),  у складу са достављеном Понудом. 

 
 
Сви трошкови Извршиоца везани за предмет овог уговора (превоз, ангажовање 

стручних лица и др.) урачунати су у уговорену вредност из става 1. овог члана и ни под 
којим условима не могу прећи тај износ, односно Извршилац нема право да потражује од 
Наручиоца било које трошкове који нису обухваћени Понудом и овим уговором. 
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Обавезе Наручиоца 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да врши плаћање месечно, у року 45 дана, од дана 

достављања фактуре за извршену услугу уплатом на рачун Извршиоца, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС”, бр. 119/2012 и 68/2015). 

 
 
 

Обавезе Извршиоца 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши са својим стручним лицима у 

свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке и својој понуди од 
__________2020. године.  

Наручилац ће одредити лице које ће вршити надзор над реализацијом овог 
Уговора и о томе писмено обавестити Извршиоца. 

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у року од----
------------------ дана од потписивања уговора (најдуже  90 дана од дана потписивања 
уговора)  на адресу Наручиоца. 

 
Средство финансијског обезбеђења 

Члан 5. 
Извршилац услуге  је дужан да у року 5 дана од дана потписивања уговора у 

корист Наручиоца достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
и то: 

 
 - једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу, 
- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на   
износ 10% од  вредности  уговора без  ПДВ-а,  са роком важења 30  дана  дужим 
од  важења уговора,   

 - копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке и потврду 
о регистрацији менице (листинг са сајта НБС); 
 - копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном   
овлашћењу). 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се        
активирати (уновчити) ако Извршилац: 
     - не испоштује одредбе уговора; 
     - не врши услугу у уговореном року и на начин дефинисан овим уговором. 
     - повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 
 

Уколико Извршилац  не достави средства финансијског обезбеђења у одређеном 

року сматраће се да  уговор није закључен, а Наручилац може уговор  закључити са 

првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.  
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Гаранција  
 

Члан 6. 
Извршилац  гарантује квалитет извршене услуге. 
Уколико Извршилац  не изврши предметну услугу у уговореном року дужан је да 

Наручиоцу плати 0,5% вредности  уговора  за сваки дан закашњења, а максимално  5% 
укупно уговорене вредности услуге. 
 

Ништавост уговора 
 

Члан 7. 
Овај уговор је ништаван уколико се утврди да је закључен супротно одредбама 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15) о 
спречавању корупције и сукоба интереса. 
 

Измене и допуне уговора 
 

Члан 8. 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној 

форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима 

предмета уговора, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати предмет Уговора и уговорену 
вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из члана 2. овог Уговора, а 
у складу са расположивим буџетским средствима.  

У случају из става 1. овог члана Наручилац и Извршилац услуга закључују 
Анекс уговора.       
 

Раскид уговора 

Члан 9. 
Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, при чему 

једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној форми, а отказни 
рок износи 30 (тридесет) дана.  

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана 
могућ само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила 
своје обавезе по основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује 
изјаву коју доставља заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и 
без отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у 
уговореним роковима, а која неправилности не отклони ни у року од пет (5) дана од дана 
пријема писменог упозорења друге уговорне стране. 

Уколико уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 
уговор закључен и констатују да су за време трајања овог уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано да овај уговор и даље буде на снази, 
уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор. 

 
 

Релевантни прописи 
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Члан 10. 
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се 

Закон о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. 
лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003) и други релевантни прописи који се 
односе на ову област. 

 
 

 
Решавање спорова 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће све спорове који настану поводом овог 
уговора покушати да реше споразумно, у супротном уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 
 
 

Трајање уговора 
 

Члан 12. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и траје до извршења уговорених обавеза.  
Међусобна права и обавезе по овом уговору почињу да теку од дана потписивања 

овог уговора. 
 

Опште одредбе 
 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

добија 4 (четири) примерка, а Извршилац услуге 2 (два) примерка. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 

             Наручилац                                                                     Извршилац 
      Општина Инђија  
                                                                                                                  
______________________                                          _________________________ 
       Владимир   Гак                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац XIII   РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА 

 
За  јавну набавку мале вредности  услуга – Научно-истраживачки рад у 

области безбедности саобраћаја ( Израда пројекта за мапирање ризика на 

локалним путевима општине Инђија, израда студије за идентификацију 

црних тачака на путевима са предлогом мера, израда анализе безбедности 

саобраћаја у зонама аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија), 

ЈНМВ број 22/2020 

 

(Назив и адреса понуђача) 
 

-  да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2018., и 2019.) 
израдио најмање 3 пројекта из области безбедности саобраћаја  

Ред. 

број 
Назив пројектаа Датум реализације Наручилац 

1    

2    

3 
   

    4    

   5    

 

 

Дана, ________________ године     

                                                                                                      Понуђач     

______________________________      

                                (име и презиме и потпис одговорног лица) 


