
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 222/2017-ЈН 

Датум:  21.04.2017. године 
  

 

 

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - 

набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 

путевима ван града, редни број јавне набавке 11/Р-2017, ЈП ''Градац'' Чачак, 

ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда 

имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или 

допуне објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке - набавка радова - радови на одржавању вертикалне 

саобраћајне сигнализације на путевима ван града, редни број јавне набавке 

11/Р-2017, врши измену конкурсне документације и то на следећи 

начин: 
  

Страна 13 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 13 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године. 
 

Страна 47 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 47 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године, 
 

Страна 59 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 59 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године, 
 
 
 

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке: 13 - по измени конкурсне 

документације од 21.04.2017. године, 47 - по измени конкурсне документације од 

21.04.2017. године и 59 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. 

године, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са 

овом изменом конкурсне документације и преузму новообјављене стране са 

Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са 

првобитно објављеним странама. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач 

поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као 

неприхватљива. 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 

 



  

 
 

13 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године 
 

 1 ( једног ) грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач радова - 

одговорни извођач грађевинских радова на објектима нискоградње ) са 

одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС 

број 812 ) и доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси 

члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета 

 

и 
 

3 ( три ) радника који ће бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове 

јавне набавке  
 

 

 

Докази који се достављају: 
 

Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу ) да располаже са захтеваним 

кадровским капацитетом  

 

Напомена: 

Текст ове изјаве понуђач сам саставља. 

 

У случају подношења заједничке понуде, ову изјаву довољно је да доставе они 

чланови групе понуђача који су се определили да докажу испуњење овог услова, уз 

прецизно навођење којим од захтеваних кадровских капацитета подносилац изјаве 

располаже ( изјава се потписује и оверава печатом од стране овлашћеног лица члана 

групе понуђача који изјаву доставља ). Дакле, уколико један понуђач из групе 

понуђача не може сам да докаже да испуњава цео обим предметног услова, изјаву је 

неопходно да достави и други члан групе понуђача који ће такође у својој изјави 

прецизно навести којим од захтеваних кадровских капацитета располаже, с обзиром 

да је законом предвиђено да чланови групе понуђача имају могућност да заједно 

докажу испуњење додатних услова. 
 

и 
 

Лиценца одговорног извођача радова број 470 или 770 или 870 или 415 или 412 или 

410 или 812 коју издаје Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ) 
 

и 
 

Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце чија се 

лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 

издата лиценца није одузета (потврда мора бити издата у текућој 2017-ој. години) 
 

и 
 

фотокопије одговарајућих образаца Фонда ПИО - М образац ( за носиоца 

лиценце и раднике који ће бити ангажовани на извођењу радова из предмета ове 

јавне набавке ).  
 

Напомена: Уместо фотокопије образаца Фонда ПИО - М обрасца, за лица која нису 

у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да понуђач достави 

уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у складу са одредбама важећег Закона о 

раду........ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

47 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године 
 

 

 

Ред. 

број 
Врста радова са описом позиција 

Јед.  

мере 
Количина 

Јединична 

цена 
( у динарима 

без ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима 

без ПДВ-а ) 

1. Набавка, испорука и монтажа комплетног знака           
( комплетан склоп који обухвата плочу знака, 
материјал за лице знака и носаче - према 3.1. SRPS 
EN 12899-1 ) на постојећи стуб уграђен на терену. 
 

Саобраћајни знакови морају да буду у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима 
(»Сл. Гласник РС« 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 
9/2016 - одлука УС), Правилником о саобраћајној 
сигнализацији (»Сл. Гласник РС« 134/2014) и у 
потпуности усклађенa са српским стандардом SRPS 
EN 12899-1 који је еквивалентан са европским 
стандардом EN 12899-1. 
        

  Знакови од ретрорефлектујућих материјала 

класе 2 :        

1.1.1 ○ знакови опасности  kom 35,00   

1.1.2 ○ знакови изричитих наредби kom 55,00   

1.1.3 ○ знакови обавештења  kom 12,00   

1.1.4 ○ андрејин крст I-34 kom 8,00   

1.1.5 ○ допунске табле (600х300mm) kom 12,00   

1.1.6 

○ знакови обавештења, табле за вођење 

саобраћаја(са висином слова за општинске 

путеве 175mm) са носачима за два стуба m² 50,00   

2. Набавка, испорука и уградња поцинкованог 

металног стуба Ø60 mm/2,0 mm L = 3,0m 

саобраћајног знака на терену у бетонској стопи 

40х40х60cm (МБ 20) у претходно припремљену 

рупу из које је ископан и одвежен материјал.  kom 125,00   

3. Набавка, испорука и уградња поцинкованог 

металног стуба Ø60 mm/2,0 mm L = 4,0m 

саобраћајног знака на терену у бетонској стопи 

40х40х60cm (МБ 20) у претходно припремљену 

рупу из које је ископан и одвежен материјал.  kom 95,00   

4. Уграђивање постојећег стуба на терену у 

бетонској стопи 40х40х60mm од бетона МБ 20 

на терену (стари стуб) са претходним 

уклањањем старог бетона и одвозом истог kom 45,00   

5. Монтажа саобраћајних знакова на постојећи 

уграђен стуб на терну (без материјала). kom 55,00   

6. Вађење стубова саобраћајних знакова са 

бетонском стопом. kom 30,00   

7. Демонтажа саобраћајних знакова на стубу 

уграђен на терену (без материјала). kom 62,00   

8. Прање саобраћајних знакова. kom 82,00   

9. Учвршћивање постојеће табле саобраћајног 

знака на терену и враћање у првобитни положај. kom 45,00   

 



  
 

59 - по измени конкурсне документације од 21.04.2017. године 
 

Члан 18. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
 

- уколико добављач не достави предвиђена средства обезбеђења ( банкарске 

гаранције ) у роковима и на начин утврђеним овим уговором; 
 

-  уколико се добављач у року од 3 дана, од дана пријема писменог позива за увођење у 

посао од стране наручиоца, не одазове истом, или уколико у року од 3 дана од дана 

увођења у посао који се констатује уписом у грађевински дневник, не приступи 

извођењу радова; 
 

-   уколико надлежни органи забране даље извођење уговорених радова; 
 

- уколико добављач у току извођења радова из предмета овог уговора не поступа 

одмах, без одлагања, по налозима надзорног органа наручиоца ( не приступи извођењу 

радова или из неоправданих разлога прекине са извођењем предметних радова ); 
 

-  уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди добављача, а добављач није поступио по 

примедбама стручног надзора; 
 

- уколико добављач не поступа у свему у складу са Уредбом о привременим и 

покретним  градилиштима и својим обавезама преузетим по основу Закона о 

безбедности и здрављу на раду; 
 

- уколико добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова из овог 

уговора. 
 

Наручилац има право да у току извршења уговора, уколико посумња да испоручени 

знак није саобразан условима прописаним стандардом да затражи од добављача 

доказ о испуњености услова прописаних траженим стандардом за конкретан знак, а 

уколико добављач не поступи по захтеву наручиоца за достављање доказа о 

испуњености услова прописаних траженим стандардом за конкретан знак 

наручилац може једнострано раскинути уговор и реализовати средство обезбеђења. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију. 
 
 

Добављач може раскинути овај Уговор: 
 

- уколико наручилац не изврши своје уговорне обавезе; 
 
 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 
 

Члан 19. 
 

Уколико уговорне стране не извршавају и друге обавезе по овом уговору, овај 

уговор се може раскинути у складу са Законом о облигационим односима. 
 

Члан  20. 
 

Уговарачи су се сагласили да ће радове из члана 1. овог уговора добављач изводити у 

периоду од дана закључења овог уговора до 15.04.2018. године, а који рок је одређен као 

рок до којег уговор важи. 
 

Уговарачи су се споразумели да ће се престанак извођења радова констатовати и пре 

15.04.2018. године, у зависности од утрошка средстава који представљају укупно 

уговорену цену овог уговора, а што ће се констатовати у форми записника о изведеним 

радовима који потписују и печатом оверавају обе уговорне стране. 


