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ОДЕЉАК I 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће 

„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, интернет страница: 

www.gspns.rs  

 

2. Врста поступака: Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у 

складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012). 

 

3. Предмет јавне набаке је набавка услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг.  

 

4. Контакт служба и лице: Служба комерцијалних послова, Одељење јавних набавки, 

телефонски број: 021/4896629, Ђурађ Ковачевић, референт јавних набавки. 

 

ОДЕЉАК II 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 30199790 – редови вожње, 30199760 – ознаке и 

налепнице. 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама: 

партија 1 – редови вожње, 

назив и ознака из општег речника набавке: 30199790 – редови вожње, 

партија 2 – информациони панои, 

назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 – ознаке и налепнице, 

партија 3 – унутрашње налепнице за возила,  

назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 – ознаке и налепнице. 

 

 

ОДЕЉАК III 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације) 

 

Партија 1 – Редови вожње 

 

Ставка 1. 

Штампање књижице градског, приградског и међумесног реда вожње који 

одржава ЈСГП Нови Сад 
 

Врсте књижица реда вожње 

Током трајања уговора о јавној набавци потребно је штампати ЧЕТИРИ типа књижице 

градског, приградског и међумесног реда вожње који одржава ЈСГП Нови Сад, који су по 

својој форми идентични: ЗИМСКИ, ПРОЛЕЋНИ, ЛЕТЊИ и ЈЕСЕЊИ ред вожње. 

Тираж  

http://www.gspns.rs/
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6.000, 5.000, 4.000, 6.000 комада по типу, што укупно за сва четири типа износи 21.000 

комада годишње . 

Формат 

Корице: 352 x 250 мм, обрезано (4 x 88 мм / 2 x 125 мм) 

Књижни блок: B7 / 88 x 125 мм, обрезано 

Обим 

116 странице и корице 

Хартија 

Корице: Кунстдрук 150 гр/м
2
 

Књижни блок: Офсетна хартија 80 гр/м
2
 

Штампа 

Корице: 4 / 4 

Књижни блок: 2 / 2 

Повез 

По широј страни, кламовање на два места. 

Корице се бигују на 4 места. 

Паковање 

Паковање по 80 комада у провидну ПВЦ фолију, што омогућује бројање без распакивања. 

Припрема за штампу 

Корице: Припрему ради Наручилац. 

Књижни блок: Припрему ради Наручилац. 

Дизајн 

Корице: Наручилац услуге треба да креира прикладан мотив за лице предње корице према 

припадајућем годишњем добу. Дизајнерско решење за наличје предње корице и лице и 

наличје задње корице доставља ЈГСП Нови Сад  - Служба за развој, путем е-маила или на 

ЦД-у. 

 

Књижни блок: Припрему у ради Наручилац. Књижни блок садржи детаљне мапе линија. 

Наглашава се да је обавеза Наручиоца да по сопственом идејном решењу креира и 

припреми за штампу наведене мапе са јасним и видљиво назначеним бројчаним ознакама 

аутобуских стајалишта у оба правца кретања за сваку линију. Такође, поред сваке мапе 

потребно је дати списак са називима аутобуских стајалишта за припадајуће бројчане ознаке 

приказане на мапи. Понуђачи ће при преузимању конкурсне документације преузети и 

један примерак књижице постојећег реда вожње, како би се понуђачима дале смернице за 

њихово идејно решење. Наглашава се да је постојеће решење квалитетно и да је свако 

унапређење у смислу боље прегледности и информативног садржаја добродошло. 

 

 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад , припреме за штампу, Вршилац услуге врши 

штампу реда вожње у координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора 

који врше контролу тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних 

података и креираних мапа и након верификације - парафирања да су подаци и мапе 
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исправни, јасно и видно приказани,  књижица реда вожње може да се штампа. 

Напомена 

Књижице реда вожње не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, 

без сагласности Наручиоца. 

Књижице реда вожње могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове 

рекламе. 

Понуђачи могу да, по потреби, преузму од Наручиоца један примерак књижице постојећег 

реда вожње која служи као узорни примерак. 

 

 

Ставка 2. 

Штампање књижице међумесног реда вожње за поласке који се одржавају са 

МАС-а - међумесне аутобуске станице 
 

Тираж  

1.000 комада   

Формат 

Корице: 352 x 250 мм, обрезано (4 x 88 мм / 2 x 125 мм) 

Књижни блок: B7 / 88 x 125 мм, обрезано 

Обим 

116 странице и корице 

Хартија 

Корице: Кунстдрук 150 гр/м
2
 

Књижни блок: Офсетна хартија 80 гр/м
2
 

Штампа 

Корице: 4 / 4 

Књижни блок: 2 / 2 

Повез 

По широј страни, кламовање на два места. 

Корице се бигују на 4 места. 

Паковање 

Паковање по 80 комада у провидну ПВЦ фолију, што омогућује бројање без распакивања. 

Припрема за штампу 

Корице: Припрему ради Наручилац услуге.  

Књижни блок: Припрему ради Наручилац услуге.  

Дизајн 

Корице: Наручилац треба да креира прикладан мотив за лице предње корице. Дизајнерско 

решење за наличје предње корице и лице и наличје задње корице доставља ЈГСП Нови Сад  

- Служба за развој и квалитет, путем е-маила или на ЦД-у. 

Књижни блок: Припрему у целости ради Наручилац. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад , припреме за штампу, Вршилац услуге врши 

штампу реда вожње у координацији са додељеним сарадницим из Службе станичних 

услуга који врше контролу тачности и естетске и функционалне прихватљивости 

приказаних података и приказа и након верификације - парафирања да су подаци и прикази 

јасно и видно урађени,  панои могу да се штампају. 



 6 

Напомена 

Књижице реда вожње не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, 

без сагласности Наручиоца. 

Књижице реда вожње могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове 

рекламе. 

Понуђачи могу да, по потреби, преузимају један примерак књижице постојећег реда вожње 

која служи као узорни примерак. 

 

 

Партија 2 – Информациони панои 

 

Ставка 1. 

Штампање информационих паноа о реду вожње свих аутобуских линија, који се 

истичу на продајним местима ЈГСП-а Нови Сад 
 

Тип 

Информациони пано за градски саобраћај. 

Информациони пано за приградски  међумесни саобраћај. 

Тираж  

7 комада за градски саобраћај. 

7 комада за приградски саобраћај и међумесни саобраћај. 

Формат 

500 x 700 мм 

Хартија 

Кунстдрук 250 гр/м
2
 

Штампа 

4 / 0 

Дорада 

Пластификација обострано ПВЦ фолијом 43 микрона 

Припрема за штампу 

Припрему  ради Наручилац за обе врсте паноа: за градски и за приградски саобраћај. 

Размештај података и приказа биће достављен уз прилог за припрему за штампу. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Подаци који се користе за израду ставке 1. користе се и за ову ставку.  

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад Вршилац услуге врши штампу паноа у 

координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази јасно и видно урађени, панои 

могу да се штампају. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без сагласности 

Наручиоца. 

Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 

 

Фотографија информационих паноа за продајна места  
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Ставка 2. 
Штампање информационих паноа о реду вожње приградског и међумесног 

саобраћаја који одржава ЈСГП Нови Сад, за шалтере информатора на МАС-у 
 

Ради се посебно за сваки тип реда вожње. 

 

Тип 

Информациони панои 

Тираж  

(9 x 1) x 4  комада (за сваки тип реда вожње – летњи, јесењи, зимски и пролећни) 

Формат 

320 x 600 мм 

Хартија 

Кунстдрук 250 гр/м
2
 

Штампа 

4 / 0 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 

Размештај података и приказа биће достављен уз прилог за припрему за штампу. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Подаци који се користе за израду ставке 1. користе се и за ову ставку. 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад Вршилац услуге врши штампу паноа у 

координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази јасно и видно урађени, панои 

могу да се штампају. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без сагласности 

Наручиоца. 
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Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 

 

Фотографија информационих паноа за информаторе на МАС-у → 

 
 

 

Ставка 2 A. 
Штампање информационих паноа о реду вожње градског саобраћаја који 

одржава ЈСГП Нови Сад, за шалтере информатора на МАС-у 
 

Ради се посебно за сваки тип реда вожње. 

 

Тип 

Информациони панои 

Тираж  

(2x1) x 4  комада (смер“А“, смер“Б“,за сваки тип реда вожње – летњи, зимски и допуњењ 

зимски) 

Формат 

500x800 мм 

Хартија 

Кунстдрук 250 гр/м
2
 

Штампа 

4 / 0 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 

Размештај података и приказа биће достављен уз прилог за припрему за штампу. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Подаци који се користе за израду ставке 1. користе се и за ову ставку. 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад Вршилац услуге врши штампу паноа у 
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координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази, јасно и видно урађени панои 

могу да се штампају. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без допуштења 

Наручиоца. 

Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 

 

 

Ставка 3. 
Припрема за штампу, штампање и монтажа информационих паноа за 

стајалишне стубове 
 

Опис садржине паноа 

За станични стуб штампају се по два информативна паноа. 

На горњем паноу се налазе видно означени: шифра стајалишта, назив стајалишта, бројеви 

аутобуских линија које стају на том стајалишту (бр. линије, смер А или Б) као и ред вожње 

за радни дан, суботу и недељу (са коментарима који су наглашени у другој боји ради 

лакшег уочавања). 

На доњем паноу се налази мрежа линија у градском превозу, списак и називи линија. 

Додатак је налепница за ознаку у мапи позиције на којој се стајалиште налази. 

Самолепљива налепница (круг 8 мм). 

Формат 

Горњи пано: А3 

Доњи пано: А3 

Хартија 

Горњи пано: ПВЦ самолепљива фолија, непровидна, бела основа. Различит за сваки 

стајалишни стуб. 

Доњи пано: Муфлон самолепљиви, непровидни, бела основа. Исти за све стајалишне 

стубове. Додатак је самолепљива налепница (круг 8мм). 

Штампа 

4 / 0 

Дорада и монтажа 

После штампања доњи панои се пластифицирају топлом пластификацијом - сјајном 

фолијом од 43 микрона. 

Тако пластифицирани доњи панои се лепе на металне табле формата 30 x 40 цм, а потом се 

са свих страна заштићују самолепљивом ПВЦ фолијом од уласка воде. 

Горњи панои се директно лепе на металне табле. 

На стајалиштима где постоје Maxim-ове надстрешнице и штампају се информациони 

панои за ормаре типа Maxim не штампају се панои са редом вожње за стајалишне стубове 

већ се лепе само доњи са мрежом линија.  
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Напомена: Наручилац је обавезан да са станичних стубова скине металне табле са 

старим инфо паноима, као и да пре монтаже нових паноа изврши санацију металних 

табли, што значи уклањање старих паноа,  корозије, наталожених слојева старог 

лепка и прљавштине и изврши монтажу металних табли новим информационим 

паноима на стајалишне стубове, по аутобуским линијама на основу даљинара који се, 

такође, користи за израду ставке 1. 

 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Подаци који се користе за израду ставке 1. користе се и за ову ставку. 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад, Вршилац услуге врши штампу паноа у 

координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази јасно и видно урађени, панои 

могу да се штампају. 

Напомиње се да је обавеза Вршиоца услуге да са додељеним сарадницима изврши проверу 

тачности приложене табеле 1. пре почетка штампања. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без сагласности 

Наручиоца. 

Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 

 

Укупан број паноа износи 226, од чега је: 

157 стубова (беле боје  у табели) опремити мапама + ред вожње за линије које користе 

стајалиште. 

29 стубова (плаве боје у табели) за које није потребно штампати мапе већ само ред вожње 

40 стубова (жуте боје у табели)  за које није потребно штампати део са редом вожње јер се на 

истој локацији налази MAXIM надстрешница и планиран је пано са редом вожње. 

Број појединих паноа приказан је у табели 1. 

Све мапе за градски саобраћај су идентичне. 

 

Таб. 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНФО ПАНОА ЗА СТАЈАЛИШНЕ СТУБОВЕ 

 

 

Р. Б. ШИФРА СТ. НАЗИВ СТАЈАЛИШТА КОМБИНАЦИЈА ЛИНИЈА 

1.  0103АТ1 УСПЕНСКА - УСПЕНСКА ЦРКВА 5Б                

2.  0104/1А БУЛ. КРАЉА ПЕТРА И - КИСАЧКА 8Б                 

3.  0104/2А БУЛ. КРАЉА ПЕТРА И - КРАЉЕВИЋА МАРКА 8Б                 

4.  0104А КИСАЧКА - ТЕМЕРИНСКА 1Б 8Б 21Б 22Б 23Б 24Б 30Б     

5.  0108А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ПАРТИЗАНСКА 1Б 15А               

6.  0109А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ТЕОДОРА МАНДИЋА 1Б 15А 35А             

7.  0110А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ПРИМОРСКА 1Б 35А               

8.  0111А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ОТОКАРА КЕРШОВ. 1Б                 

9.  0112А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - СПОРТСКА ХАЛА 1Б 35А               
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10.  0113/1А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ВЕЛЕБИТСКА 1Б                 

11.  0113А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ЗЕЛЕНГОРСКА 1Б                 

12.  0114А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - САВСКА 1Б 35А               

13.  0117Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ЗЕЛЕНГОРСКА 1А                 

14.  0119ОК ПРОЛЕТЕРСКА - ОКРЕТНИЦА 1А                 

15.  0125Б КИСАЧКА - ВУКА КАРАЏИЋА 1А 8А               

16.  0126БТ1 УСПЕНСКА - ШАФАРИКОВА 5А                

17.  0128БТ1 УСПЕНСКА - ШАФАРИКОВА 2А                 

18.  0129БТ1 УСПЕНСКА - ШАФАРИКОВА 14А  18А               

19.  0130БТ1 УСПЕНСКА - ШАФАРИКОВА  10А 12А 15А           

20.  0131А ТЕМЕРИНСКА - ТРГ МАРИЈЕ ТРАНДАФИЛ 5Б 21А 22А 23А 24А 30А      

21.  0135А СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - МОСТ КАНАЛ ДТД 5Б 30А              

22.  0136А ТЕМЕРИНСКА - ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 5Б 30А              

23.  0137А ТЕМЕРИНСКА - НАЈЛОН ПИЈАЦА 5Б 30А 31А 32А 33А        

24.  0138А ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА 5Б 30А 31А 32А 33А        

25.  0139А ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - МАЈКЕ ЈУГОВИЋА 5Б 30А              

26.  0140А ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВА 5Б 30А              

27.  0141А ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ДЕЧАНСКА 5Б 30А              

28.  0143ОК ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК - ОКРЕТНИЦА 5А                

29.  0144Б ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - САВСКА 5А 30Б 31Б 32Б 33Б        

30.  0145Б ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ВЕЛЕБИТСКА 5А 30Б              

31.  0146Б ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВА 5А 30Б              

32.  0147Б ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - МАЈКЕ ЈУГОВИЋА 5А 30Б              

33.  0148Б ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА 5А 30Б 31Б 32Б 33Б        

34.  0150Б ТЕМЕРИНСКА - ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 5А 30Б              

35.  0151Б ТЕМЕРИНСКА - ШАЈКАШКА 5А 30Б              

36.  0152Б ТЕМЕРИНСКА - ПАРТИЗАНСКА 5А 21Б 22Б 23Б 24Б 30Б      

37.  0155Б ПАРТИЗАНСКА - ТЕМЕРИНСКА 16Б 31Б 32Б 33Б           

38.  0203/2А ХАЏИ РУВИМОВА - ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 8Б                 

39.  0203/4А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8Б                 

40.  0203А БУЛ .КРАЉА ПЕТРА И - ГРОБЉЕ 3А 8Б               

41.  0205А РУМЕНАЧКА - БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА 3А 7Б 14А 18А 41А 42А 43А     

42.  0206А РУМЕНАЧКА - РАДНИЧКО ИГРАЛИШТЕ 14А 18А 41А 42А 43А         

43.  0209ОК АВИЈАТИЧАРСКА - КАСАРНА - ОКРЕТНИЦА 18Б                 

44.  0210А РУМЕНАЧКИ ПУТ - АВИЈАТИЧАРСКА 14А 41А 42А 43А           

45.  0213А/4 САЈЛОВО - КРАЈЊА 14Б                 

46.  0213Б РУМЕНАЧКИ ПУТ - ГРАДСКО ГРОБЉЕ 14Б                 

47.  0213Б/1 САЈЛОВО V 14Б                 

48.  0213Б/2 САЈЛОВО IV 14Б                 

49.  0214Б РУМЕНАЧКИ ПУТ - КРУЖНИ ТОК 14Б 41Б 42Б 43Б           

50.  0215Б РУМЕНАЧКИ ПУТ - АВИЈАТИЧАРСКА 14Б 18Б 41Б 42Б 43Б         

51.  0216Б РУМЕНАЧКА - ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА 14Б 18Б 41Б 42Б 43Б         

52.  0219Б КРАЉА ПЕТРА I - САЈАМ 3Б 8А               

53.  0220Б КРАЉА ПЕТРА I - МАШИНСКА ШКОЛА 3Б 8А               

54.  0221/1Б БУЛ. КРАЉА ПЕТРА I - ДОМ ЗДРАВЉА ЗОВ 8А                 
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55.  0222Б ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА - О.Ш. ИВО ЛОЛА РИБАР 3Б                 

56.  0224А КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА - МИЛЕНКА ГРЧИЋА 7Б                 

57.  0225А МИЛЕНКА ГРЧИЋА - БАНАТСКА 3А                 

58.  0226БКТ ЈАНКА ЧМЕЛИКА - ОБЛАЧИЋА РАДА 3Б                 

59.  0227Б ЈАНКА ЧМЕЛИКА - ДЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ 3Б                 

60.  0301А ФУТОШКА - БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 52А 53А 54А 55А 56А         

61.  0301А-2 ФУТОШКА - БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 2А 6А               

62.  0302А ФУТОШКА - БРАНИСЛАВА НУШИЋА 2А 6А               

63.  0307/1А БУЛ. С. ЈОВАНОВИЋА - ФУТОШКИ ПУТ 2А 9Б               

64.  0307/2А БУЛ. С. ЈОВАНОВИЋА - БРАНИСЛАВА БОРОТЕ 2А 9Б               

65.  0307А ФУТОШКА - ЈУГОАЛАТ 2А 6А 7А 9Б 52А 53А 54А 55А 56А 

66.  0313А БУЛ. КНЕЗА МИЛОША - ГАРАЖА ГСП - А 7А 12А               

67.  0314А БУЛ. Ј.ДУЧИЋА - ИГРАЛИШТЕ 2Б 7А 9А             

68.  0315А БУЛ. Ј. ДУЧИЋА - БАТЕ БРКИЋА 2Б 7А 8А 9А           

69.  0316/1А РАШЕ РАДУЈКОВА - ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА 8А                 

70.  0316/2А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8А                 

71.  0316Б БУЛ. Ј. ДУЧИЋА - РОБНА КУЋА 2Б 7А 8А 9А           

72.  0318А БУЛ. СЛОБ. ЈОВАНОВИЋА - Т. ЈОВАНОВИЋА  7А                 

73.  0319/1А КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА  - БУЛЕВАР ЕВРОПЕ 7А                 

74.  0322/1Б БАТЕ БРКИЋА - ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 8Б                 

75.  0322/2Б БУЛ. КНЕЗА МИЛОША - МИЛЕВЕ МАРИЋ 8Б                 

76.  0324А БУЛ. КНЕЗА МИЛОША - ДУШАНА ДАНИЛОВИЋА 8А                 

77.  0325Б БУЛ. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ - БУЛ.КНЕЗА МИЛОША 8А                 

78.  0326Б БАТЕ БРКИЋА - ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 8А                 

79.  0327Б БУЛ. КНЕЗА МИЛОША - БУЛ. Ј. ДУЧИЋА 7Б                 

80.  0332Б ФУТОШКИ ПУТ - ВРШАЧКА 2Б 6Б 7Б 9А 52Б 53Б 54Б 55Б  

81.  0333Б ФУТОШКА - ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 2Б 6Б 9А 52Б 53Б 54Б 55Б     

82.  0337Б ЈЕВРЕЈСКА - БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 2Б 4Б 5Б 6Б 10Б 14Б 15Б 18Б   

83.  0371ПБ ВЕТЕРНИК - ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 52Б 53Б 54Б 55Б 56Б         

84.  0404А НАРОДНОГ ФРОНТА - БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 4Б 7А 11Б             

85.  0405А НАРОДНОГ ФРОНТА - ШЕКСПИРОВА 4Б 7А 11Б             

86.  0407/1А ИВЕ АНДРИЋА - НАРОДНОГ ФРОНТА 7А                 

87.  0409А ЦАРА ДУШАНА - БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 9Б 11Б               

88.  0413/1А ИВЕ АНДРИЋА - НАРОДНОГ ФРОНТА 7Б                 

89.  0427/1А КОТОРСКА - БРАЋЕ МИЛАДИНОВ 12А                 

90.  0427А ХЕРОЈА ПИНКИЈА - МОРНАРСКА 12А                 

91.  0428Б/1 ФЕЈЕШ КЛАРЕ - ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 12Б                 

92.  0428Б/2 ФЕЈЕШ КЛАРЕ – СОМБОРСКИ БУЛЕВАР 6А 12Б        

93.  0430БКТ ФЕЈЕШ КЛАРЕ - КОТОРСКА 12Б                 

94.  0431Б КОТОРСКА - БРАЋЕ МИЛАДИНОВ 12Б                 

95.  0432Б ХЕРОЈА ПИНКИЈА - МОРНАРСКА 12Б                 

96.  0433Б ХЕРОЈА ПИНКИЈА - ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 12Б                 

97.  0436Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА - ШЕКСПИРОВА 9А 12Б        

98.  0437Б МАКСИМА ГОРКОГ - БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА 12Б 64А 69А             

99.  0439А ВРШАЧКА - ДОМ ЗДРАВЉА 6А                 
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100.  0440А ВРШАЧКА - АДИ ЕНДРЕА 6А                 

101.  0441А ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА - ШАРПЛАНИНСКА  6А                 

102.  0442А ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА - ВАРГА ЂУЛЕ  6А                 

103.  0444А БРАНКА ЋОПИЋА - ЈЕСЕЊИНОВА  6А                 

104.  0445А БРАНКА ЋОПЋА - СИМЕ ШОЛАЈЕ  6А                 

105.  0446А БАЊАЛУЧКА - БРАНКА ЋОПИЋА  6А                 

106.  0447БКТ СМЕДЕРЕВСКА - БАЊАЛУЧКА 6Б                 

107.  0450Б БРАНКА ЋОПИЋА 43 6Б                 

108.  0452/2Б ВРШАЧКА - ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 6Б 12А               

109.  0453Б ВРШАЧКА - АДИ ЕНДРЕА 6Б                 

110.  0454Б ВРШАЧКА - ЈОВАНА ПОПОВИЋА 6Б                 

111.  0501АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТЕРМИНАЛ 52А 56А               

112.  0502ПА КАМЕНИЧКИ ПУТ - ТРАНЏАМЕНТ 69А                 

113.  0503ПА КАМЕНИЧКИ ПУТ - РИБЊАК ГОРЊИ ПУТ 69А                 

114.  0504АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТЕРМИНАЛ 64А  16А               

115.  0504ПА КАМЕНИЧКИ ПУТ - РТВ "НОВИ САД" 69А                 

116.  0505/1АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТЕРМИНАЛ 41А 42А 43А             

117.  0506ПА СР. КАМЕНИЦА - ПЕТРА КОЧИЋА 69А 76А 78А 79А 81А 84А       

118.  0507АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 4Б                 

119.  0507ПБ СР. КАМЕНИЦА - ПЕТРА КОЧИЋА 69Б 76Б 78Б 79Б 81Б 84Б       

120.  0508А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА - БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА 7А 10Б 14Б 15Б          

121.  0508ПБ СР. КАМЕНИЦА - УНИВЕРЗИТЕТ 69Б 76Б 78Б 79Б 81Б 84Б       

122.  0511ПБ КАМЕНИЧКИ ПУТ - ТРАНЏАМЕНТ 69Б                 

123.  0518А ИНСТИТУТСКИ ПУТ - НОВОСАДСКА 68А 71А 72А 73А 74А         

124.  0519А МОШЕ ПИЈАДЕ - СШУП СР. КАМЕНИЦА 68А 69Б 71А 72А 73А 74А       

125.  0529/1Б СР.КАМЕНИЦА - ЖЕЛЕЗНИЧКА - МУЗЕЈ 69А                 

126.  0530/3ОК КАМЕНИЦА - ЧАРДАК - ОКРЕТНИЦА 69Б                 

127.  0530/4Б МАЈОРА ТЕПИЋА - НАДВОЖЊАК 69Б                 

128.  0530/5Б МАЈОРА ТЕПИЋА - МАРКА ОРЕШКОВИЋА 69Б                 

129.  0530Б МОШЕ ПИЈАДЕ - СШУП СР. КАМЕНИЦА 68Б 69А 71Б 72Б 73Б 74Б       

130.  0531Б ИНСТИТУТСКИ ПУТ - БРАНИСЛАВА БУКУРОВА 68Б 71Б 72Б 73Б 74Б         

131.  0542/1ОК СР. КАМЕНИЦА - БОЦКЕ - ОКТЕРНИЦА 71Б                 

132.  0603А БЕОГРАДСКА - ЛИСИНСКОГ 3Б 9А 60А 61А 62А 64А       

133.  0604А ПРЕРАДОВИЋЕВА - ЛОВАЧКИ ДОМ 3Б 9А               

134.  0605/1Б ДУНАВСКЕ ДИВИЗИЈЕ II - КАСАРНА 

 69
Б                 

135.  0605А ПРЕРАДОВИЋЕВА - О.Ш. ЈОВАН ДУЧИЋ 3Б 9А 64А             

136.  0606А ПРЕРАДОВИЋЕВА - РЕЉКОВИЋЕВА 3Б 9А 60А 61А 62А 64А       

137.  0607А ПРЕРАДОВИЋЕВА - МАРИНА ДРЖИЋА 3Б 9А               

138.  0608А ПРЕРАДОВИЋЕВА - РАЧКОГ 3Б 9А               

139.  0610ОК ПЕТРОВАРАДИН - ОКРЕТНИЦА 3А 9Б               

140.  0611Б ПЕТРОВАРАДИН - ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 3А 9Б 60Б 61Б 62Б         

141.  0613Б ПРЕРАДОВИЋЕВА - МАРИНА ДРЖИЋА 3А 9Б               

142.  0615Б ПРЕРАДОВИЋЕВА - БЕНЗИНСКА ПУМПА 3А 9Б 60Б 61Б 62Б 64Б       

143.  0616Б ПРЕРАДОВИЋЕВА - ШЕНОИНА 3А 9Б 64Б             
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144.  0618Б БЕОГРАДСКА - ВЛАДИМИРА НАЗОРА 3А 9Б 60Б 61Б 62Б 64Б       

145.  0618ПА ТЕКИЈЕ - БЕНЗИНСКА ПУМПА 60А 61А 62А             

146.  0619ПА ТЕКИЈЕ II - ВИНОГРАДИ 60А 61А 62А             

147.  0620ПА СР.КАРЛОВЦИ I - УЛАЗ 60А 61А 62А             

148.  0621ПА СР.КАРЛОВЦИ II - ПАНОРАМА 60А 61А 62А             

149.  0622ПА СР.КАРЛОВЦИ III - ЖЕЛ. СТАНИЦА 60А 61А 62А             

150.  0623/1ПА СР.КАРЛОВЦИ IV - ЦЕНТАР 60А 61А 62А             

151.  0623/2ПА СР.КАРЛОВЦИ V-КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА 60А 62А               

152.  0624/1ПА ДВОРСКА БАШТА 60А                 

153.  0624/1ПБ БЕЛИЛО I 60Б                 

154.  0624/2ПА БЕЛИЛО I 60А                 

155.  0624/2ПБ ДВОРСКА БАШТА 60Б                 

156.  0624ПА СР. КАРЛОВЦИ V - ИГРАЛИШТЕ 62А                 

157.  0624ПОК БЕЛИЛО II 60А                 

158.  0625ПОК ДУДАРА - ОКРЕТНИЦА 62Б                 

159.  0626ПБ СР. КАРЛОВЦИ V - ИГРАЛИШТЕ 62Б                 

160.  0627ПА СР.КАРЛОВЦИ V - МИТР. СТРАТИМИРОВИЋА 61А                 

161.  0627ПБ СР. КАРЛОВЦИ -  КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА 60Б 62Б               

162.  0628ПАОК ВИНОГРАДАРСКА - МИТР. СТРАТ. ОКРЕТНИЦА 61Б                 

163.  0629ПБ ВИНОГРАДАРСКА - МИТР. СТРАТ.  61Б                 

164.  0630ПБ СР.КАРЛОВЦИ V - МИТР. СТРАТИМИРОВИЋА 61Б                 

165.  0631/1ПБ СР. КАРЛОВЦИ IV - ЦЕНТАР 60Б 61Б 62Б             

166.  0632ПБ СР.КАРЛОВЦИ III - ЖЕЛ. СТАНИЦА 60Б 61Б 62Б             

167.  0633ПБ СР.КАРЛОВЦИ II - ПАНОРАМА 60Б 61Б 62Б             

168.  0634ПБ СР.КАРЛОВЦИ I - УЛАЗ 60Б 61Б 62Б             

169.  0635ПБ ТЕКИЈЕ ИИ - ВИНОГРАДИ 60Б 61Б 62Б             

170.  0636ПБ ТЕКИЈЕ - НАВИП 60Б 61Б 62Б             

171.  0703OK ОКРЕТНИЦА РИБЉА ПИЈАЦА 6А         

172.  0707А/1 НОВОСАДСКОГ САЈМА - БАЗЕНИ 18Б                 

173.  0707А/2 НОВОСАДСКОГ САЈМА -О.Ш. ПЕТЕФИ ФАНДОР 18Б                 

174.  0708А ХАЈДУК ВЕЉКОВА - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 11А                 

175.  0712А МАРКА МИЉАНОВА - КВАНТАШКА ПИЈАЦА 6Б 11А               

176.  0713А МАРКА МИЉАНОВА - КОСОВСКА  6Б 11А               

177.  0721Б ХАЈДУК ВЕЉКОВА - ДЕЧИЈА БОЛНИЦА 11Б                 

178.  0726Б ГУНДУЛИЋЕВА - ТЕМЕРИНСКА  11Б                 

179.  0727Б КОСОВСКА 11Б                 

180.  0729А БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ - ЛУКА НОВИ САД 16А 16Б               

181.  0730А БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ - БАЛКАН  16А 16Б               

182.  0731Б БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ - МЕТАЛУРГИЈА  16А                 

183.  0732Б БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ - БАЛКАН  16А 16Б               

184.  0733Б БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ - ЛУКА НОВИ САД 16А 16Б               

185.  0735Б БЕОГРАДСКИ КЕЈ - БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ 16А 16Б               

186.  0736А АЗОТАРА 16Б                 

187.  0802А ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - БУТАНГАС 21А                 

188.  0803А ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - НАФТАГАС I 21А                 
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189.  0804А ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - НАФТАГАС II 21А                 

190.  0804ПА ПУТ НС - ЗР - УНИМЕТ 22А 23А 24А             

191.  0805А ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - ХИДРОСОНДА  21А                 

192.  0805ПА КАЋ - ЕКОНОМИЈА 22А 23А 24А             

193.  0806А КАПИЈА - ШАНГАЈ  21А                 

194.  0808А ШАНГАЈ - ШКОЛА  21А                 

195.  0809ОК ШАНГАЈ - ОКРЕТНИЦА  21Б                 

196.  0812Б ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - ХИДРОСОНДА  21Б                 

197.  0813Б ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - НАФТАГАС II 21Б                 

198.  0814Б ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - НАФТАГАС I 21Б                 

199.  0815Б ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - БУТАНГАС  21Б                 

200.  0901А ПРИМОРСКА - СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 15А                 

201.  0902/1А ПРИМОРСКА - АПАТИНСКА 15А                 

202.  0902А ПРИМОРСКА - НОВОГРАП  15А                 

203.  0903А ПРИМОРСКА - СТОТЕКС  15А                 

204.  0904А ПРИМОРСКА - ХИНС  15А                 

205.  0905А ПРИМОРСКА - БАЗАР ВЕЛЕПРОДАЈА 15А                 

206.  0906ОК КОТЕКСПРОДУКТ - ОКРЕТНИЦА  15Б                 

207.  0907ОК ПРИМОРСКА - НЕОПЛАНТА ОКРЕТНИЦА 15Б                 

208.  0907ОК/1 ПРИМОРСКА - НЕОПЛАНТА ОКРЕТНИЦА 15Б                 

209.  0908Б ПРИМОРСКА 88 15Б                 

210.  0909Б ПРИМОРСКА - ХИНС  15Б                 

211.  0910/1Б ПРИМОРСКА - АПАТИНСКА 15Б                 

212.  0910Б ПРИМОРСКА - ИДЕА 15Б                 

213.  0911Б ПРИМОРСКА 7 15Б                 

214.  0913А ИНДУСТРИЈСКА - РУМЕНАЧКА  10А                 

215.  0914А ИНДУСТРИЈСКА - БЕНЗИНСКА ПУМПА 10А                 

216.  0916ОК ИНДУСТРИЈСКА - МАШИНОРЕМОНТ  10Б                 

217.  0918Б ИНДУСТРИЈСКА - ЛИМПРОДУКТ  10Б                 

218.  0919Б ИНДУСТРИЈСКА - БЕНЗИНСКА ПУМПА 10Б                 

219.  0920А ПУТ Н.ПАРТ. ОДРЕДА - НОВКАБЕЛ  10А                 

220.  0921А ПУТ Н. ПАРТ. ОДРЕДА - МОТИНС  10А                 

221.  0922А ПУТ Н. ПАРТ. ОДРЕДА - СТАНДАРД  10А                 

222.  0923ОК ПУТ Н. ПАРТ. ОДРЕДА - АЛБУС  10Б                 

223.  0925Б ПУТ Н. ПАРТ. ОДРЕДА - АЛБУС  10Б                 

224.  0927Б ПУТ Н. ПАРТ. ОДРЕДА - МОТИНС  10Б                 

225.  0612/1B ПУТ НОВИ САД - РУМА - АЛИБЕГОВАЦ 9Б         

226.  0612/2Б ПУТ НОВИ САД - РУМА - БЕНЗИНСКА ПУМПА 9Б         
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Фотографије информационих паноа на станичним стубовима→ 
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Ставка 4. 
Припрема за штампу и штампање информационих паноа за информационе 

ормаре типа MAXIM 
 

Опис садржине паноа 

Информациони пано се састоји од мапе са мрежом линија на којој је обележена шифра 

стајалишта као и место на мапи на којем се стајалиште налази. 

Поред мапе се налазе поласци аутобуских линија које стају на том стајалишту. 

Свака линија се штампа у другој боји у зависности да ли је радни дан, субота или недеља. 

Тренутно, у примени се налазе ормари и металне табле  типа МАXIМ. Укупан број 

засебних типова паноа износи 195.  

Тираж  

195 комада по доле приложеној спецификаци. 

Редови вожње 195x4 по приложеној спецификацији. 

Формат 

За ормаре: 700 x 500мм. 

Ред вожње формат А3. 

Хартија 

За ормаре: Кунстдрук 250 гр/м
2
 (укупно 195 комад). 

Ред вожње: ПВЦ самолепљива фолија, непровидна, бела основа (укупно 195x4 комада). 

Штампа 

За ормаре: 4 / 0 . 

Ред вожње: 4 / 0. 

Дорада 

За ормаре: после штампања панои се пластифицирају топлом пластификацијом - сјајном 

фолијом од 43 микрона. 

За редове вожње: после штампања се пластифицирају топлом пластификацијом - сјајном 

фолијом од 43 микрона. 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Подаци који се користе за израду ставке 1. користе се и за ову ставку. 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад, Вршилац услуге врши штампу паноа у 

координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази јасно и видно урађени, панои 

могу да се штампају. 

Напомиње се да је обавеза Вршиоца услуге да са додељеним сарадницима изврши проверу 

броја појединих типова паноа. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без сагласности 

Наручиоца. 

Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 
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Фотографија информационог паноа за информациони ормар типа 

МАXИМ→

 
 

 

195 комада 

 
РД.Б

Р. ШИФРА ЛОКАЦИЈА СТАЈАЛИШТА БРОЈ И СМЕР ЛИНИЈЕ (РЕД ВОЖЊЕ) 

1.  0101АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П - 

2.  0102АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П 1Б/3А/8Б 
3.  0103АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П  5Б 

4.  0104/2А КРАЉА ПЕТРА И - С.У.П. 8Б 

5.  0106А КИСАЧКА – ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11А/21Б/22Б/23Б/24Б/30Б 

6.  0107А КИСАЧКА – ПОДВОЖЊАК 1Б/15А/16А/31А/32А/33А/35А 

7.  0119Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – ОТОКАРА КЕРШ. 1А 
8.  0120Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – ПРИМОРСКА 1А/15Б/35Б 
9.  0121Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – БЕНЗИНСКА ПУМПА 1А/15Б/35Б 

10.  0122Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ПАРТИЗАНСКА 1А/15Б/16Б/31Б/32Б/33Б 

11.  0123Б КИСАЧКА – БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1А/11Б/21А/22А/23А/24А/30А 

12.  0124Б КИСАЧКА – ДОСИТЕЈЕВА 1А/8А/21А 

13.  0126БТ1 УСПЕНСКА – ШАФАРИКОВА 5А 

14.  0127БТ1 УСПЕНСКА – ШАФАРИКОВА 1А/3Б/8А 
15.  0132А ТЕМЕРИНСКА – ГУНДУЛИЋЕВА  5Б/21А/22А/23А/24А/30А 
16.  0133А ТЕМЕРИНСКА – ПАТР. ЧАРНОЈЕВИЋ 5Б/21А/30А 
17.  0134А ТЕМЕРИНСКА – АУТОВОЈВОДИНА  5Б/30А/31А/32А/33А 
18.  0135А ТЕМЕРИНСКА – ШАЈКАШКА  5Б/30А 
19.  0136А ТЕМЕРИНСКА – ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 5Б/30А 
20.  0137А ТЕМЕРИНСКА – НАЈЛОН ПИЈАЦА 5Б/30А/31А/32А/33А 

21.  0149Б ТЕМЕРИНСКА – НАЈЛОН ПИЈАЦА 5А/30Б/31Б/32Б/33Б 
22.  0150Б ТЕМЕРИНСКА – ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 5А/30Б 
23.  0152Б ТЕМЕРИНСКА – ПАРТИЗАНСКА 5А/16Б/21Б/22Б/23Б/24Б/30Б 

24.  0153Б ТЕМЕРИНСКА – КОСТЕ ШОКИЦЕ 5А/21Б/30Б 

25.  0154Б ТЕМЕРИНСКА – ПИЈАЦА 5А/21Б/30Б 

26.  0201А ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋ – СОЦИАЛНО 3А 
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27.  0202А КРАЉА ПЕТРА I – ТУНЕЛ ЈЕФТИНОЋЕ 3А/8Б 

28.  0203А БУЛ .КРАЉА ПЕТРА I - ГРОБЉЕ 3А/8Б 

29.  0203/1А БРАЋЕ ПОПОВИЋ-ХЕМОФАРМ 8Б 
30.  0203/2А ХАЏИ РУВИМОВА - ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 8Б 
31.  0203/3А РАШЕ РАДУЈКОВА 7 8Б 
32.  0203/4А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8Б 

33.  0204А РУМЕНАЧКА – АПОТЕКА 3А/11Б/18А 

34.  0205А РУМЕНАЧКА - БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА 3А/7Б/14А/18А/41А/42А/43А 
35.  0206А РУМЕНАЧКА – РАДНИЧКО ИГРАЛИШТЕ 14А/18А/41А/42А/43А 
36.  0207А РУМЕНАЧКИ ПУТ – БЕНЗИНСКА ПУМПА 14А/18А 

37.  0208/1П
Б РУМЕНКА-ДАНИЛА КИША 1 41Б 

38.  0208/2П
Б РУМЕНКА-ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 59 41Б 

39.  0208/3П
Б РУМЕНКА-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 21 41Б 

40.  0217Б РУМЕНАЧКА – К.СТАНКОВИЋА 3Б/7А/10Б/14Б/18Б 

41.  0218Б РУМЕНАЧКА – ''АБЦ'' САМОПОСЛУГА 3Б/11А/18Б 

42.  0221Б КРАЉА ПЕТРА I – БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 3Б/8А 
43.  0222Б ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋ – СОЦИЈАЛНО 3Б 

44.  0223А К.СТАНКОВИЋА I – ЧИКА СТЕВИНА  3А/7Б 

45.  0228Б КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА III – ПИЛОТ  3Б/7А 
46.  0301/1П

А НОВОСАДСКИ ПУТ-ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 52А/53А/54А/55А 

47.  0302А ФУТОШКА – КАСАРНА 2А/6А 

48.  0302ПА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 52А/53А/54А/55А 

49.  0303ПА ВЕТЕРНИК-ФЕШТЕР 52А/53А/54А/55А/56А 

50.  0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2А/6А/9Б/52А/53А/54А/55А/56А 

51.  0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2А/6А/9Б/52А/53А/54А/55А/56А 

52.  0304ПА ВЕТЕРНИК-БАГРЕМ 52А/53А/54А/55А 
53.  0305А ФУТОШКА – ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 2А/6А/7А/9Б/52А/53А/54А/55А 
54.  0307А ФУТОШКА - ЈУГОАЛАТ 2А/6А/7А/9Б/52А/53А/54А/55А/56А 

55.  0307/2А БУЛ. С.ЈОВАНОВИЋА – ДОМ ЗДРАВЉА 2А/9Б 

56.  0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7А/52А/53А/54А/55А/56А 

57.  0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7А/52А/53А/54А/55А/56А 
58.  0311А ФУТОШКИ ПУТ-ГАРАЖА ГСП 52А/53А/54А/55А/56А 

59.  0312А БУЛ. КНЕЗА МИЛОША – ФУТОШКИ ПУТ  7А/12А 

60.  0312БКТ НОВО НАСЕЉЕ – ОКРЕТНИЦА  2Б/8А/9А/12Б 

61.  0313ПА ВЕТЕРНИК-ПАСУЉИШТЕ 1 53А/54А/55А 

62.  0315А БУЛ. Ј. ДУЧИЋА – БАТЕ БРКИЋА 2Б/7А/8А/9А5 

63.  0316/1А РАШЕ РАДУЈКОВА 6 8А 
64.  0316/2А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8А 

65.  0316/3А ХАЏИ РУВИМОВА - ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 8А 
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66.  0316Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – РК ''МЛАДОСТ '' 2Б/7А/8А/9А 

67.  0317Б БУЛ. С.ЈОВАНОВИЋА – ДОМ ЗДРАВЉА 2Б/9А 

68.  0318/1 
ПА РАДЕ КОНДИЋА-КАНАЛ 56А 

69.  0318А БУЛ. СЛ. ЈОВАНОВИЋА – Т. ЈОВАНОВИЋА 7А 

70.  0319А БУЛ. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 7А 
71.  

0320Б 
БУЛ. СЛОБ. ЈОВАНОВИЋА – БУЛ. ВОЈВО. 
СТЕПЕ 7Б 

72.  0321Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – РК''МЛАДОСТ'' 2А/7Б/8Б/9Б 

73.  0322Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – БРАЋЕ ДРОЊАК 2А/7Б/8Б/9Б 

74.  0323Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ 2А/7Б/9Б 
75.  

0324А 
БУЛ. КНЕЗА МИЛОША – ДУШАНА 
ДАНИЛОВИЋА 8А 

76.  0329Б ФУТОШКИ ПУТ-ГАРАЖА ГСП 52Б/53Б/54Б/55Б/56Б 

77.  0330Б ФУТОШКИ ПУТ – БУЛ. КНЕЗА МИЛОША  7Б/52Б/53Б/54Б/55Б/56Б 

78.  0331Б ФУТОШКИ ПУТ-САТЕЛИТ.ПИЈАЦА 7Б/52Б/53Б/54Б/55Б/56Б 

79.  0332Б ФУТОШКА – ВРШАЧКА 2Б/6Б/7Б/9А/52Б/53Б/54Б/55Б/56Б 
80.  0333Б ФУТОШКА – ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 2Б/6Б/9А/52Б/53Б/54Б/55Б 

81.  0334Б ФУТОШКА – ЦАРА ДУШАНА 2Б/6Б/52Б/53Б/54Б/55Б/56Б 

82.  0335Б ФУТОШКА – ЈОДНА БАЊА 2Б/6Б/52Б/53Б/54Б/55Б 

83.  0336Б ФУТОШКА – ЕЛЕКТРО ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2Б/6Б 

84.  0337Б ЈЕВРЕЈСКА – ФУТОШКА ПИЈАЦА 2Б/4Б/5Б/6Б/10Б/14Б/15Б/18Б 

85.  0374/1П
Б НОВОСАДСКИ ПУТ-ЗОР. РАДМИЛОВИЋА 52Б/53Б/54Б/55Б 

86.  0374ПБ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 52Б/53Б/54Б/55Б 
87.  0401А ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА – ОПШТИНА  1А/4Б/8А/9Б/12А/60Б/61Б/62Б/64Б/69Б 

88.  0402А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – УРБИС  1А/4Б/8А/9Б/11Б 

89.  0403А НАРОДНОГ ФРОНТА - ФРУШКОГОРСКА 4Б/11Б 

90.  0405А НАРОДНОГ ФРОНТА – ШЕКСПИРОВА  4Б/7А/11Б 

91.  0406А НАРОДНОГ ФРОНТА – БАЛЗАКОВА  4Б/7А/11Б 

92.  0407/1А ИВЕ АНДРИЋА-НАРОДНОГ ФРОНТА 7А 

93.  0407А НАРОДНОГ ФРОНТА – ИВЕ АНДРИЋА  11Б 

94.  0410А ЦАРА ДУШАНА – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 9Б/11Б 

95.  0411Б ЦАРА ДУШАНА – ФУТОШКА 9А/11А 

96.  0412Б ЦАРА ДУШАНА – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 9А/11А 

97.  0413А ИВЕ АНДРИЋА – ХЕРОЈА ПИНКИЈА 7А/11А/12А 

98.  0414Б НАРОДНОГ ФРОНТА – ИВЕ АНДРИЋА 4А/7Б/11А 

99.  0415Б НАРОДНОГ ФРОНТА – БАЛЗАКОВА  4А/7Б/11А 

100.  0416Б НАРОДНОГ ФРОНТА – ШЕКСПИРОВА  4А/7Б/11А 

101.  0417Б НАРОДНОГ ФРОНТА – БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 4А/11А 

102.  0418Б ФРУШКОГОРСКА – ДР.И. ЂУРИЧИЋА 4А/11А 

103.  0419Б СТРАЖИЛОВСКА – УРБИС  1Б/4А/8Б/9А/11А 

104.  0420Б ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА – ИЗВРШНО ВЕЋЕ 1Б/4Б/8Б/9А/12Б/60А/61А/62А/64А/69А 
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105.  0421А МАКСИМА ГОРКОГ - СРЕМСКА 12А/60Б/61Б/62Б/64Б/69Б 

106.  0422А Б. ЦАРА ЛАЗАРА – ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА  9Б/12А 

107.  0423А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ПУШКИНОВА  9Б/12А 

108.  0424А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ДОМ ЗДРАВЉА 9Б/12А 

109.  0425А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – Б. ОСЛОБОЂЕЊА 9А 

110.  0426А ХЕРОЈА ПИНКИЈА – ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 12А 
111.  0428А/2 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ВРШАЧКА 12А 
112.  0428А/3 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ИЛИРСКА 12А 
113.  

0428А/4 
СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ИЛАРИОНА 
РУВАРЦА 12А 

114.  0428А/5 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ДРВАРСКА 12А 
115.  0428Б/3 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - С.КОРНЕЛИЈА 12Б 
116.  0428Б/4 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ПРВОМАЈСКА 12Б 
117.  0428Б/5 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ДРВАРСКА 12Б 
118.  0428Б/6 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ФУТОШКИ ПУТ 12Б 

119.  0434Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ИВЕ АНДРИЋА 9А/12Б 

120.  0435Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – БАЛЗАКОВА  9А/12Б 

121.  0436Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ШЕКСПИРОВА  9А/12Б 

122.  0437Б МАКСИМА ГОРКОГ - Б.ОСЛОБОЂЕЊА 12Б/64А/69А 

123.  0438Б МАКСИМА ГОРКОГ – СПЕНС 12Б/60А/61А/62А/64А/69А 
124.  0443А БРАНКА ЋОПИЋА 6А 
125.  0448Б СИМЕ ШОЛАЈЕ – БРАНКА ЋОПИЋА 6Б 
126.  0449Б БРАНКА ЋОПИЋА – СЛАВУЈЕВА  6Б 
127.  0451Б ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА – В. ЂУЛЕ 6Б 

128.  0457А ФРУШКОГОРСКА – НАРОДНОГ ФРОНТА 1А/8А 
129.  0458ОК ШТРАНД – ОКРЕТНИЦА  1Б/8Б 

130.  0459А СУБОТИЧКИ БУЛЕВАР 1 7А 

131.  0460Б БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - ФУТОШКА 7Б 

132.  0461Б СУБОТИЧКИ БУЛЕВАР 3 7Б 

133.  0504ПА РТВ НОВИ САД 69А 

134.  0503АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - 

135.  0506АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 68А/69А/71А/72А/73А/74А/76А 

136.  0507АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 3аА/4Б/5Б 

137.  0508А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ХОТЕЛ НОВИ САД 7А/10Б/14Б/15Б 

138.  

0509А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА ВОЈВОДИНЕ 

3аА/4Б/5Б/7А/10Б/14Б/15Б/52А/53А/54А 
55А/56А/60А/61А/62А/64А/68А/69А/71А/ 
72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/80А/81А/84А 

139.  

0509А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА ВОЈВОДИНЕ 

3аА/4Б/5Б/7А/10Б/14Б/15Б/52А/53А/54А/55А/
56А/60А/61А/62А/64А/68А/69А/71А/72А/73А/
74А/76А/77А/78А/79А/80А/81А/84А 

140.  
0510А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – НОВОСАДСКОГ САЈМА 

3аА/4Б/5Б/7А/10Б/14Б/15Б/18Б/64А/68А/69А/
71А/72А/73А/74А/76А 

141.  0510ПБ РИБЊАК 69Б 
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142.  
0511А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ФУТОШКА ПИЈАЦА 

7А/60А/61А/62А/64А/68А/69А/71А/72А 
/73А/74А/76А/77А/78А/79А/80А/81А/84А 

143.  0512А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БРАЋЕ РИБНИКАР 7А/12А/68А/71А/72А/73А/74А/76А 

144.  0513А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 7А/68А/71А/72А/73А/74А/76А 

145.  0513А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 7А/68А/71А/72А/73А/74А/76А 

146.  0513ПА СР.КАМЕНИЦА ИИИ-ЦЕНТАР 72А/73А/74А 

147.  
0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 

68А/71А/72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/ 
80А/81А/84А 

148.  
0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 

68А/71А/72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/ 
80А/81А/84А 

149.  
0520А СР.КАМЕНИЦА-ЦЕНТАР 

68А/71А/72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/ 
80А/81А/84А 

150.  
0529Б СР.КАМЕНИЦА-ЦЕНТАР 

68Б/71Б/72Б/73Б/74Б/76Б/77Б/78Б/79Б 
/80Б/81Б/84Б 

151.  0530Б МОШЕ ПИЈАДЕ-МИЛИЦ. ШКОЛА 68Б/69А/71Б/72Б/73Б/74Б 

152.  0532Б ПОДВОЗЊАК-РТВ НОВИ САД 68Б/71Б/72Б/73Б/74Б 
153.  

0533Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – АПОТЕКА  
7Б/68Б/71Б/72Б/73Б/74Б/76Б 
/77Б/78Б/79Б/80Б/81Б/84Б 

154.  0534Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 7Б/12Б/68Б/71Б/72Б/73Б/74Б/76Б 

155.  0535Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – МАКСИМА ГОРКОГ 7Б/64Б/68Б/69Б/71Б/72Б/73Б/74Б/76Б 

156.  

0536Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ФУТОШКА ПИЈАЦА  

3аБ/4А/5А/7Б/10А/14А/15А/18А/52Б/53Б 
/54Б/55Б/56Б/60Б/61Б/62Б/64Б/68Б/69Б/71Б 
/72Б/73Б/74Б/76Б/77Б/78Б/79Б/80Б/81Б/84Б 

157.  
0537Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ПОКРАЈИНСКИ СУП 

3аБ/4А/5А/7Б/10А/14А/15А 
/64Б/68Б/69Б/71Б/72Б/73Б/74Б/76Б 

158.  

0538Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – КОКРА  

3аБ/4А/5А/7Б/10А/14А/15А/52Б/53Б 
/54Б/55Б/56Б/60Б/61Б/62Б/64Б/68Б/69Б/71Б 
/72Б/73Б/74Б/76Б/77Б/78Б/79Б/80Б/81Б/84Б 

159.  0601А БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК  1А/3Б/3аА/4Б/6Б/8А/12А 

160.  0601A БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК 1А/3Б/3аА/4Б/6Б/8А/12А 

161.  0602А БУЛ. МИХ. ПУПУНА – РАДНИЧКИ ДОМ 3Б/3аА/6Б/9А/60А/61А/62А/64А/69А 

162.  0612Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – БОЖИДАР АЏИЈЕ 3А/9Б 
163.  0615Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – БЕНЗИНСКА ПУМПА  3А/3аБ/9Б/60Б/61Б/62Б/64Б 

164.  0616Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – ШЕНОИНА 3А/3аБ/9Б/64Б/69Б 
165.  0617Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – ЛОВАЧКИ ДОМ 3А/3аБ/9Б/69Б 

166.  0619Б БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ДУНАВСКИ ПАРК  3А/3аБ/6А/9Б/60Б/61Б/62Б/64Б/69Б 

167.  0620Б БУЛ. МИХ. ПУПИНА – РК''БАЗАР '' 1Б/3А/3аБ/4А/6А/8Б/12Б 
168.  

0705А 
БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА – ЖЕЛЕЗНИЧКА 
СТАНИЦА 7Б/10А/11А/14А 

169.  0706А БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА – ГАЛЕБ 7Б/10А/11А/14А 

170.  0707А ХАЈДУК ВЕЉКОВА – САЈАМ  11А/18Б 
171.  0707А/1 НОВОСАДСКОГ САЈМА - БАЗЕНИ 18Б 
172.  0707А/2 НОВОСАДСКОГ САЈМА -О.Ш. ПЕТЕФИ 

ШАНДОР 
18Б 

173.  0707Б/1 НОВОСАДСКОГ САЈМА - ОСНОВНА ШКОЛА 18А 
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174.  0707Б/2 НОВОСАДСКОГ САЈМА - БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА 18А 

175.  
0708А 

ХАЈДУК ВЕЉКОВА – МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ 11А 

176.  0709А МАКСИМА ГОРКОГ – СТЕВАНА МУСИЋА 11А 

177.  0711А БЕОГРАДСКИ КЕЈ - КАПЕТАНИЈА 6Б/11А 
178.  0712А МАРКА МИЉАНОВА – КУЛПИН  6Б/11А 
179.  0713А МАРКА МИЉАНОВА – КОСОВСКА  6Б/11А 
180.  0714Б МАРКА МИЉАНОВА – КОСОВСКА  6А/11Б 
181.  0715Б МАРКА МИЉАНОВА – КУЛПИН  6А/11Б 

182.  0716Б БЕОГРАДСКИ КЕЈ – ЗВЕЗДА  6А/11Б 

183.  0717Б БЕОГРАДСКИ КЕЈ – КАПЕТАНИЈА  6А/11Б 

184.  0719Б КЕЈ ЖРТАВА РАЦИЈЕ – МОСТ 11Б 

185.  0720Б МАКСИМА ГОРКОГ – ВОЈВОДЕ МИШИЋА 11Б 

186.  0722Б ХАЈДУК ВЕЉКОВА – НОВОСАДСКИ САЈАМ 11Б/18А 

187.  0723Б БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – СЕРУМ  11Б/41Б/42Б/43Б 

188.  0724Б БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – ГАЛЕБ  7А/10Б/11Б/14Б 

189.  0725Б БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 11Б/15А/21А/30А/35А 

190.  0801А ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - ТЕМЕРИНСКА 16А/21А/22А/23А/24А/24ЈС 

191.  0810/1П
Б КАЋ V-ЖАРКА ЈОВИЋА 51 22Б 

192.  0811/1П
Б КАЋ IV-МОШЕ ПИЈАДЕ 4 22Б 

193.  0838ПБ КОВИЉ VII-КАФАНА 24Б 

194.  0840ПБ КОВИЉ V-ЦЕНТАР 24Б 

195.  0841ПБ КОВИЉ IV-ШКОЛА 24Б 
 

 

На аутобуским стајалиштима под редним бројем: 

 

- 49. 

0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2А/6А/9Б/52А/53А/54А/55А/56А 
- 54. 

0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7А/52А/53А/54А/55А/56А 
- 133. 

0509А 
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА 
ВОЈВОДИНЕ 

3аА/4Б/5Б/7А/10Б/14Б/15Б/52А/53А/54А 
55А/56А/60А/61А/62А/64А/68А/69А/71А/ 
72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/80А/81А/84А 

- 138. 

0513А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 7А/68А/71А/72А/73А/74А/76А 
- 140. 

0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 
68А/71А/72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/ 
80А/81А/84А 

- 157 

0601A БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК 1А/3Б/3аА/4Б/6Б/8А/12А 
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Потребно је сва неопходна обавештења везана за ове локације (укупно 6 локација) штампати 

у два примерка због тога што су на једној локацији постављена по два аутобуска стајалишта 

(надстрешнице).  

 
За обележавање линија ЈГСП-а за сва стајалишта одштампати налепнице које се лепе на 

клирит или леxан табле (укупно 195 локација). 

 

Ставка 5. 
Штампање самолепљивих налепница са ознакама и називима линија, за велике 

информационе ормаре типа МАXIМ 
 

Опис 

Самолепљиве налепница са ознакама и називима линија, за велике информационе ормаре 

типа МАXIМ. 

Тираж  

195 комада по доле приложеној спецификаци. 

Формат 

150 x 150 мм (формат једне линије нпр. број 72). На местима где није могуће налепити 

све линије са том димензијом, сманјује се димензија броја линија. Максималне димензије 

табле на коју се лепе бројеви линија су 1000 x 200 мм. 

Материјал 

ПВЦ самолепљива фолија, непровидна, бела основа. 

Штампа 

1 / 0 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

Потребни подаци садржани су у подацима који се дају за израду ставке 1. За израду 

налепница потребни подаци су: ознака и назив линија. 

 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад Вршилац услуге врши штампу налепница у 

координацији са додељеним сарадницима из Саобраћајног сектора који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости налепница и након верификације - 

парафирања да су јасно и видно урађене, налепнице могу да се штампају. 

Напомена 

Налепнице не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без 

сагласности Наручиоца. 

Налепнице могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 
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Фотографија налепница и места њиховог постављања (горњи део ормара) → 

 
 

195 комада 

 

РД.Б
Р. ШИФРА ЛОКАЦИЈА СТАЈАЛИШТА 

ИНФОРМАЦИОНИ ПАНОИ (БРОЈЕВИ 
ЛИНИЈА) 

196.  0101АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П 2/10/12/14/15/18 

197.  0102АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П 1/3/8 
198.  0103АТ1 УСПЕНСКА – С.Н.П  5 

199.  0104/2А КРАЉА ПЕТРА И - С.У.П. 8 

200.  0106А КИСАЧКА – ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11а/21/22/23/24/30 

201.  0107А КИСАЧКА – ПОДВОЖЊАК 1/15/16/31/32/33/35 

202.  
0119Б 

СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – ОТОКАРА 
КЕРШ. 1 

203.  0120Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – ПРИМОРСКА 1/15/35 
204.  

0121Б 
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – БЕНЗИНСКА 
ПУМПА 1/15/35 

205.  0122Б СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - ПАРТИЗАНСКА 1/15/16/31/32/33 

206.  0123Б КИСАЧКА – БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1/11б/21/22/23/24/30 

207.  0124Б КИСАЧКА – ДОСИТЕЈЕВА 1/8/21 

208.  0126БТ1 УСПЕНСКА – ШАФАРИКОВА 5 

209.  0127БТ1 УСПЕНСКА – ШАФАРИКОВА 1/3/8 
210.  0132А ТЕМЕРИНСКА – ГУНДУЛИЋЕВА  5/21/22/23/24/30 
211.  0133А ТЕМЕРИНСКА – ПАТР. ЧАРНОЈЕВИЋ 5/21/30 
212.  0134А ТЕМЕРИНСКА – АУТОВОЈВОДИНА  5/30/31/32/33 
213.  0135А ТЕМЕРИНСКА – ШАЈКАШКА  5/30 
214.  

0136А 
ТЕМЕРИНСКА – ВИДОВДАНСКО 
НАСЕЉЕ 5/30 

215.  0137А ТЕМЕРИНСКА – НАЈЛОН ПИЈАЦА 5/30/31/32/33 
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216.  0149Б ТЕМЕРИНСКА – НАЈЛОН ПИЈАЦА 5/30/31/32/33 
217.  

0150Б 
ТЕМЕРИНСКА – ВИДОВДАНСКО 
НАСЕЉЕ 5/30 

218.  0152Б ТЕМЕРИНСКА – ПАРТИЗАНСКА 5/16/21/22/23/24/30 

219.  0153Б ТЕМЕРИНСКА – КОСТЕ ШОКИЦЕ 5/21/30 

220.  0154Б ТЕМЕРИНСКА – ПИЈАЦА 5/21/30 

221.  0201А ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋ – СОЦИАЛНО 3 

222.  0202А КРАЉА ПЕТРА I – ТУНЕЛ ЈЕФТИНОЋЕ 3/8 

223.  0203А БУЛ .КРАЉА ПЕТРА I - ГРОБЉЕ 3/8 

224.  0203/1А БРАЋЕ ПОПОВИЋ-ХЕМОФАРМ 8 
225.  

0203/2А 
ХАЏИ РУВИМОВА - ИЛИЈЕ 
БИРЧАНИНА 8 

226.  0203/3А РАШЕ РАДУЈКОВА 7 8 
227.  0203/4А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8 

228.  0204А РУМЕНАЧКА – АПОТЕКА 3/11б/18 

229.  0205А РУМЕНАЧКА - БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА 3/7/14/18/41/42/43 
230.  

0206А 
РУМЕНАЧКА – РАДНИЧКО 
ИГРАЛИШТЕ 14/18/41/42/43 

231.  

0207А 
РУМЕНАЧКИ ПУТ – БЕНЗИНСКА 
ПУМПА 14/18 

232.  0208/1ПБ РУМЕНКА-ДАНИЛА КИША 1 41 

233.  0208/2ПБ РУМЕНКА-ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 59 41 

234.  0208/3ПБ РУМЕНКА-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 21 41 

235.  0217Б РУМЕНАЧКА – К.СТАНКОВИЋА 3/7/10/14/18 

236.  0218Б РУМЕНАЧКА – ''АБЦ'' САМОПОСЛУГА 3/11а/18 

237.  0221Б КРАЉА ПЕТРА I – БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 3/8 
238.  0222Б ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋ – СОЦИЈАЛНО 3 

239.  0223А К.СТАНКОВИЋА I – ЧИКА СТЕВИНА  3/7 

240.  0228Б КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА III – ПИЛОТ  3/7 
241.  

0301/1ПА 
НОВОСАДСКИ ПУТ-ЗОРАНА 
РАДМИЛОВИЋА 52/53/54/55 

242.  0302А ФУТОШКА – КАСАРНА 2/6 

243.  0302ПА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 52/53/54/55 

244.  0303ПА ВЕТЕРНИК-ФЕШТЕР 52/53/54/55/56 

245.  0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2/6/9/52/53/54/55/56 

246.  0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2/6/9/52/53/54/55/56 

247.  0304ПА ВЕТЕРНИК-БАГРЕМ 52/53/54/55 
248.  0305А ФУТОШКА – ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 2/6/7/9/52/53/54/55 
249.  0307А ФУТОШКА - ЈУГОАЛАТ 2/6/7/9/52/53/54/55/56 

250.  
0307/2А 

БУЛ. С.ЈОВАНОВИЋА – ДОМ 
ЗДРАВЉА 2/9 

251.  0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7/52/53/54/55/56 

252.  0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7/52/53/54/55/56 
253.  0311А ФУТОШКИ ПУТ-ГАРАЖА ГСП 52/53/54/55/56 
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254.  
0312А 

БУЛ. КНЕЗА МИЛОША – ФУТОШКИ 
ПУТ  7/12 

255.  0312БКТ НОВО НАСЕЉЕ – ОКРЕТНИЦА  2/8/9/12 

256.  0313ПА ВЕТЕРНИК-ПАСУЉИШТЕ 1 53/54/55 

257.  0315А БУЛ. Ј. ДУЧИЋА – БАТЕ БРКИЋА 2/7/8/95 

258.  0316/1А РАШЕ РАДУЈКОВА 6 8 
259.  0316/2А ХАЏИ РУВИМОВА - ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8 

260.  
0316/3А 

ХАЏИ РУВИМОВА - ИЛИЈЕ 
БИРЧАНИНА 8 

261.  0316Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – РК ''МЛАДОСТ '' 2/7/8/9 

262.  
0317Б 

БУЛ. С.ЈОВАНОВИЋА – ДОМ 
ЗДРАВЉА 2/9 

263.  0318/1 ПА РАДЕ КОНДИЋА-КАНАЛ 56 

264.  
0318А 

БУЛ. СЛ. ЈОВАНОВИЋА – Т. 
ЈОВАНОВИЋА 7 

265.  0319А БУЛ. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 7 
266.  

0320Б 
БУЛ. СЛОБ. ЈОВАНОВИЋА – БУЛ. 
ВОЈВО. СТЕПЕ 7 

267.  0321Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – РК''МЛАДОСТ'' 2/7/8/9 

268.  0322Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – БРАЋЕ ДРОЊАК 2/7/8/9 

269.  0323Б БУЛ. Ј.ДУЧИЋА – ИГРАЛИШТЕ 2/7/9 
270.  

0324А 
БУЛ. КНЕЗА МИЛОША – ДУШАНА 
ДАНИЛОВИЋА 8 

271.  0329Б ФУТОШКИ ПУТ-ГАРАЖА ГСП 52/53/54/55/56 

272.  
0330Б 

ФУТОШКИ ПУТ – БУЛ. КНЕЗА 
МИЛОША  7/52/53/54/55/56 

273.  0331Б ФУТОШКИ ПУТ-САТЕЛИТ.ПИЈАЦА 7/52/53/54/55/56 

274.  0332Б ФУТОШКА – ВРШАЧКА 2/6/7/9/52/53/54/55/56 
275.  0333Б ФУТОШКА – ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 2/6/9/52/53/54/55 

276.  0334Б ФУТОШКА – ЦАРА ДУШАНА 2/6/52/53/54/55/56 

277.  0335Б ФУТОШКА – ЈОДНА БАЊА 2/6/52/53/54/55 

278.  
0336Б 

ФУТОШКА – ЕЛЕКТРО ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 2/6 

279.  0337Б ЈЕВРЕЈСКА – ФУТОШКА ПИЈАЦА 2/4/5/6/10/14/15/18 

280.  
0374/1ПБ 

НОВОСАДСКИ ПУТ-ЗОР. 
РАДМИЛОВИЋА 52/53/54/55 

281.  0374ПБ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 52/53/54/55 
282.  0401А ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА – ОПШТИНА  1/4/8/9/12/60/61/62/64/69 

283.  0402А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – УРБИС  1/4/8/9/11б 

284.  
0403А 

НАРОДНОГ ФРОНТА - 
ФРУШКОГОРСКА 4/11б 

285.  0405А НАРОДНОГ ФРОНТА – ШЕКСПИРОВА  4/7/11б 

286.  0406А НАРОДНОГ ФРОНТА – БАЛЗАКОВА  4/7/11б 

287.  0407/1А ИВЕ АНДРИЋА-НАРОДНОГ ФРОНТА 7 
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288.  0407А НАРОДНОГ ФРОНТА – ИВЕ АНДРИЋА  11б 

289.  
0410А 

ЦАРА ДУШАНА – МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА 9/11б 

290.  0411Б ЦАРА ДУШАНА – ФУТОШКА 9/11а 

291.  
0412Б 

ЦАРА ДУШАНА – МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА 9/11а 

292.  0413А ИВЕ АНДРИЋА – ХЕРОЈА ПИНКИЈА 7/11а/12 

293.  0414Б НАРОДНОГ ФРОНТА – ИВЕ АНДРИЋА 4/7/11а 

294.  0415Б НАРОДНОГ ФРОНТА – БАЛЗАКОВА  4/7/11а 

295.  0416Б НАРОДНОГ ФРОНТА – ШЕКСПИРОВА  4/7/11а 

296.  
0417Б 

НАРОДНОГ ФРОНТА – БУЛ. 
ОСЛОБОЂЕЊА 4/11а 

297.  0418Б ФРУШКОГОРСКА – ДР.И. ЂУРИЧИЋА 4/11а 

298.  0419Б СТРАЖИЛОВСКА – УРБИС  1/4/8/9/11а 

299.  
0420Б 

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА – ИЗВРШНО 
ВЕЋЕ 1/4/8/9/12/60/61/62/64/69 

300.  0421А МАКСИМА ГОРКОГ - СРЕМСКА 12/60/61/62/64/69 

301.  
0422А 

Б. ЦАРА ЛАЗАРА – 
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА  9/12 

302.  0423А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ПУШКИНОВА  9/12 

303.  0424А БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ДОМ ЗДРАВЉА 9/12 

304.  
0425А 

БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – Б. 
ОСЛОБОЂЕЊА 9 

305.  
0426А 

ХЕРОЈА ПИНКИЈА – ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 12 

306.  0428А/2 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ВРШАЧКА 12 
307.  0428А/3 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ИЛИРСКА 12 
308.  

0428А/4 
СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ИЛАРИОНА 
РУВАРЦА 12 

309.  0428А/5 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ДРВАРСКА 12 
310.  0428Б/3 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - С.КОРНЕЛИЈА 12 
311.  0428Б/4 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ПРВОМАЈСКА 12 
312.  0428Б/5 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ДРВАРСКА 12 
313.  

0428Б/6 
СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - ФУТОШКИ 
ПУТ 12 

314.  0434Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ИВЕ АНДРИЋА 9/12 

315.  0435Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – БАЛЗАКОВА  9/12 

316.  0436Б БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА – ШЕКСПИРОВА  9/12 

317.  0437Б МАКСИМА ГОРКОГ - Б.ОСЛОБОЂЕЊА 12/64/69 

318.  0438Б МАКСИМА ГОРКОГ – СПЕНС 12/60/61/62/64/69 
319.  0443А БРАНКА ЋОПИЋА 6 
320.  0448Б СИМЕ ШОЛАЈЕ – БРАНКА ЋОПИЋА 6 
321.  0449Б БРАНКА ЋОПИЋА – СЛАВУЈЕВА  6 
322.  0451Б ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА – В. ЂУЛЕ 6 
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323.  
0457А 

ФРУШКОГОРСКА – НАРОДНОГ 
ФРОНТА 1/8 

324.  0458ОК ШТРАНД – ОКРЕТНИЦА  1/8 

325.  0459А СУБОТИЧКИ БУЛЕВАР 1 7 

326.  0460Б БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - ФУТОШКА 7 

327.  0461Б СУБОТИЧКИ БУЛЕВАР 3 7 

328.  0504ПА РТВ НОВИ САД 69 

329.  
0503АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 

3а/4/5/11а/11б/16/52/53/54/55/56/64/68/
69/71/72/73/74/76 

330.  0506АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 68/69/71/72/73/74/76 

331.  0507АТ3 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 3а/4/5 

332.  
0508А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ХОТЕЛ НОВИ 
САД 7/10/14/15 

333.  

0509А 
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА 
ВОЈВОДИНЕ 

3а/4/5/7/10/14/15/52/53/54/55/56/60/61/6
2/64/68/69/71/72/73/74/76/77/78/79/80/8
1/84 

334.  

0509А 
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА 
ВОЈВОДИНЕ 

3а/4/5/7/10/14/15/52/53/54/55/56/60/61/6
2/64/68/69/71/72/73/74/76/77/78/79/80/8
1/84 

335.  
0510А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – НОВОСАДСКОГ 
САЈМА 

3а/4/5/7/10/14/15/18/64/68/69/71/72/73/7
4/76 

336.  0510ПБ РИБЊАК 69 

337.  
0511А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ФУТОШКА 
ПИЈАЦА 

7/60/61/62/64/68/69/71/72/73/74/76/77/7
8/79/80/81/84 

338.  
0512А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БРАЋЕ 
РИБНИКАР 7/12/68/71/72/73/74/76 

339.  
0513А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА 
ЛАЗАРА 7/68/71/72/73/74/76 

340.  
0513А 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА 
ЛАЗАРА 7/68/71/72/73/74/76 

341.  0513ПА СР.КАМЕНИЦА ИИИ-ЦЕНТАР 72/73/74 

342.  0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 68/71/72/73/74/76/77/78/79/80/81/84 

343.  0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 68/71/72/73/74/76/77/78/79/80/81/84 

344.  0520А СР.КАМЕНИЦА-ЦЕНТАР 68/71/72/73/74/76/77/78/79/80/81/84 

345.  0529Б СР.КАМЕНИЦА-ЦЕНТАР 68/71/72/73/74/76/77/78/79/80/81/84 

346.  0530Б МОШЕ ПИЈАДЕ-МИЛИЦ. ШКОЛА 68/69/71/72/73/74 

347.  0532Б ПОДВОЗЊАК-РТВ НОВИ САД 68/71/72/73/74 
348.  

0533Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – АПОТЕКА  
7/68/71/72/73/74/76 
/77/78/79/80/81/84 

349.  
0534Б 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА 
ЛАЗАРА 7/12/68/71/72/73/74/76 

350.  
0535Б 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – МАКСИМА 
ГОРКОГ 7/64/68/69/71/72/73/74/76 

351.  
0536Б 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ФУТОШКА 
ПИЈАЦА  

3а/4/5/7/10/14/15/18/52/53/54/55/56/60/6
1/62/64/68/69/71/72/73/74/76/77/78/79/8
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0/81/84 

352.  
0537Б 

БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ПОКРАЈИНСКИ 
СУП 

3а/4/5/7/10/14/15/64/68/69/71/72/73/74/7
6 

353.  

0538Б БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – КОКРА  

3а/4/5/7/10/14/15/52/53/54/55/56/60/61/6
2/64/68/69/71/72/73/74/76/77/78/79/80/8
1/84 

354.  0601А БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК  1/3/3а/4/6/8/12 

355.  0601A БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК 1/3/3а/4/6/8/12 

356.  
0602А 

БУЛ. МИХ. ПУПУНА – РАДНИЧКИ 
ДОМ 3/3а/6/9/60/61/62/64/69 

357.  0612Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – БОЖИДАР АЏИЈЕ 3/9 
358.  

0615Б 
ПРЕРАДОВИЋЕВА – БЕНЗИНСКА 
ПУМПА  3/3а/9/60/61/62/64 

359.  0616Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – ШЕНОИНА 3/3а/9/64/69 
360.  0617Б ПРЕРАДОВИЋЕВА – ЛОВАЧКИ ДОМ 3/3а/9/69 

361.  
0619Б 

БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ДУНАВСКИ 
ПАРК  3/3а/6/9/60/61/62/64/69 

362.  0620Б БУЛ. МИХ. ПУПИНА – РК''БАЗАР '' 1/3/3а/4/6/8/12 
363.  

0705А 
БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА – ЖЕЛЕЗНИЧКА 
СТАНИЦА 7/10/11а/14 

364.  0706А БУЛ.ЈАШЕ ТОМИЋА – ГАЛЕБ 7/10/11а/14 

365.  0707А ХАЈДУК ВЕЉКОВА – САЈАМ  11а/18 
366.  0707А/1 НОВОСАДСКОГ САЈМА - БАЗЕНИ 18 
367.  0707А/2 НОВОСАДСКОГ САЈМА -О.Ш. ПЕТЕФИ 

ШАНДОР 
18 

368.  
0707Б/1 

НОВОСАДСКОГ САЈМА - ОСНОВНА 
ШКОЛА 18 

369.  
0707Б/2 

НОВОСАДСКОГ САЈМА - 
БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА 18 

370.  
0708А 

ХАЈДУК ВЕЉКОВА – МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ 11а 

371.  
0709А 

МАКСИМА ГОРКОГ – СТЕВАНА 
МУСИЋА 11а 

372.  0711А БЕОГРАДСКИ КЕЈ - КАПЕТАНИЈА 6/11а 
373.  0712А МАРКА МИЉАНОВА – КУЛПИН  6/11а 
374.  0713А МАРКА МИЉАНОВА – КОСОВСКА  6/11а 
375.  0714Б МАРКА МИЉАНОВА – КОСОВСКА  6/11б 
376.  0715Б МАРКА МИЉАНОВА – КУЛПИН  6/11б 

377.  0716Б БЕОГРАДСКИ КЕЈ – ЗВЕЗДА  6/11б 

378.  0717Б БЕОГРАДСКИ КЕЈ – КАПЕТАНИЈА  6/11б 

379.  0719Б КЕЈ ЖРТАВА РАЦИЈЕ – МОСТ 11б 

380.  
0720Б 

МАКСИМА ГОРКОГ – ВОЈВОДЕ 
МИШИЋА 11б 

381.  
0722Б 

ХАЈДУК ВЕЉКОВА – НОВОСАДСКИ 
САЈАМ 11б/18 
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382.  0723Б БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – СЕРУМ  11б/41/42/43 

383.  0724Б БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – ГАЛЕБ  7/10/11б/14 

384.  
0725Б 

БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА – БУЛ. 
ОСЛОБОЂЕЊА 11б/15/21/30/35 

385.  
0801А 

ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА - 
ТЕМЕРИНСКА 16/21/22/23/24/24ЈС 

386.  0810/1ПБ КАЋ V-ЖАРКА ЈОВИЋА 51 22 
387.  0811/1ПБ КАЋ IV-МОШЕ ПИЈАДЕ 4 22 

388.  0838ПБ КОВИЉ VII-КАФАНА 24 

389.  0840ПБ КОВИЉ V-ЦЕНТАР 24 

390.  0841ПБ КОВИЉ IV-ШКОЛА 24 
 

 

На аутобуским стајалиштима под редним бројем: 

 

- 49. 

0304А ФУТОШКА – БОЛНИЦА 2А/6А/9Б/52А/53А/54А/55А/56А 
- 54. 

0309А ФУТОШКИ ПУТ-ПИЈАЦА САТЕЛИТ 7А/52А/53А/54А/55А/56А 
- 133. 

0509А 
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – ЛУТРИЈА 
ВОЈВОДИНЕ 

3аА/4Б/5Б/7А/10Б/14Б/15Б/52А/53А/54А 
55А/56А/60А/61А/62А/64А/68А/69А/71А/ 
72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/80А/81А/84А 

- 138. 

0513А БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА – БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 7А/68А/71А/72А/73А/74А/76А 
- 140. 

0514А БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА-МОСТ 
68А/71А/72А/73А/74А/76А/77А/78А/79А/ 
80А/81А/84А 

- 157 

0601A БУЛ. МИХ. ПУПИНА – ПОТХОДНИК 1А/3Б/3аА/4Б/6Б/8А/12А 
 

Потребно је сва неопходна обавештења везана за ове локације (укупно 6 локација) штампати 

у два примерка због тога што су на једној лоацији постављена по два аутобуска стајалишта 

(надстрешнице).  

 

За локације обележене црвеном  бојом потребно је одштампати папирне мапе за стаклени 

бокс (укупно 61 локација). Пано у стакленом боксу се штампа у два примерка. 

 

За све остале локације потребно је одштампати налепнице за лимене табле (укупно 132 

локације). 

 

За обележавање линија ЈГСП-а за сва стајалишта одштампати налепнице које се лепе на 

клирит или леxан табле (укупно 195 локација). 

 



 32 

 

Ставка 6. 

Припрема за штампу и штампање информационих мапа за информационе табле 

на МАС-у, које се налазе на три места: полазним перонима, долазним перонима 

и у станичном холу 
Хартија 

Кунстдрук 250 гр/м2 

Штампа 

4 / 0 

Формати 

Информационе мапе чине 4 ком димензија (ШxВ) (150 цм x 180 цм) x2 и 1 ком 140цм x 100 

цм 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац услуге. 

Тираж 

Информационе мапе се раде за три информационе табле на МАС-у које се налазе на: 

- полазним перонима, 

- долазним перонима, и 

- у станичном холу. 
 

Стручна подршка и верификација ЈГСП-а Нови Сад 

По преузимању података из ЈГСП-а Нови Сад, Вршилац услуге врши штампу паноа у 

координацији са додељеним сарадницима из Службе станичних услуга који врше контролу 

тачности и естетске и функционалне прихватљивости приказаних података и приказа и 

након верификације - парафирања да су подаци и прикази јасно и видно урађени, панои 

могу да се штампају. 

Напомена 

Панои не смеју да садрже комерцијална обележја и рекламе трећих лица, без сагласности 

Наручиоца. 

Панои могу да садрже ауторска обележја Вршиоца услуге, али не и његове рекламе. 

 

Фотографија информационе табле на МАС-у → 
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Партија 3 – Унутрашње налепнице за возила 

 

 

Ставка 1. 

Остале услуге везане за саобраћајни маркетинг 
 

 

ШТАМПАЊЕ НАЛЕПНИЦА  

 
У УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА: 

o ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ 

o ОБАВЕЗНО КУПИТИ ИЛИ ПОКАЗАТИ КАРТУ КОД ВОЗАЧА 

o НЕ УЗНЕМИРАВАЈ ВОЗАЧА ДОК ЈЕ ВОЗИЛО У ПОКРЕТУ 

o КРЕЋИТЕ СЕ ПРЕМА ИЗЛАЗУ 

o РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

o РЕЗЕРВИСАНО ЗА ТРУДНИЦЕ 

o МОЛИМО ВАС ДА ИМАТЕ СТРПЉЕЊА ПРИЛИКОМ ИЗЛАСКА 

o ПЛАН МРЕЖЕ ЛИНИЈА 

o КОРИСТИТЕ  РУКОХВАТАЧЕ 

o НЕ НАСЛАЊАЈ СЕ НА ВРАТА 

o МЕСТО ЗА ПРИНУДНИ ИЗЛАЗ 

o ВОЗИЛО БЕЗ КОНДУКТЕРА 

 

НА СПОЉАШЊОСТИ ВОЗИЛА: 

o УЛАЗ 

o ИЗЛАЗ 

o СТРЕЛИЦЕ 

o ЛОГО 

o ЗНА СЕ РЕД 

o ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ 

Хартија 

ПВЦ самолепљива фолија, непровидна, бела основа. 

Штампа 

1 / 0 ;  2/0  ; 3/0  ; 4/0 

Припрема за штампу 

Припрему ради Наручилац. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ВЕЛИЧИНА, БРОЈА И ИЗГЛЕДА НАЛЕПНИЦА 

 
СПОЉАШЊЕ 

налепница Величина БРОЈ/II димензија Број боја 

УЛАЗ уни. 
235 

1250 мм x 240 мм 1 

ИЗЛАЗ уни. 
520 

1250 мм x 240 мм 1 

СТРЕЛИЦЕ мале /велике 

848 / 690 

100 мм x 100 мм 

230 мм x 230 мм 1 

ЛОГО мале/велике 

270/200 

500 мм x 700 мм 

700 мм x 100 мм 3 

РАСПОРЕД ВРАТА мале/велике 

135/100 

320 мм x 100 мм 

450 мм x 130 мм 4 

УНУТРАШЊЕ 

налепница величина БРОЈ/II димензија Број боја 

ЗАБ. ПУШЕЊЕ уни. 
235 

210 мм x 150 мм 3 

ЗАБ. ПУШЕЊЕ (лепљење изнутра) А5 235 3 

ОБАВЕЗНО КУП. уни. 
235 

450 мм x 180 мм 2 

НЕ УЗНЕМИРАВАЈ уни. 
235 

205 мм x 205 мм 3 

КРЕЋИТЕ СЕ ПРЕМА мале /велике 

135/100 

420 мм x 180 мм 

235 мм x 100 мм 3 

РЕЗ. ИНВАЛИДИ уни. 
235 

205 мм x 205 мм 3 

РЕЗ. ТРУДНИЦЕ уни. 
235 

205 мм x 205 мм 3 

СТРПЉЕЊЕ ПРИЛ. уни. 
521 

500 мм x 195 мм 3 

НЕ НАСЛА. СЕ НА ВРА. уни. 
755 

100 мм x 100 мм 3 

ВОЗИЛО БЕЗ КОНДУКТЕРА уни. 
235 

210 мм x 40 мм 3 

МЕСТО ЗА ПИНУД. ИЗЛАЗ. уни. 
940 

80 мм x 80 мм 3 

ПЛАН МРЕЖЕ ЛИН. мале /велике 
246 / 224 

А5/А4 Цео спектар 

КОР. РУКОХВА. уни. 
312 

205 мм x 205 мм 3 
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ОДЕЉАК IV 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Обавезни услови: 

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која се налази на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

Доказивање испуњености услова: 

Испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем изјаве којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, а која чини 

саставни део ове конкурсне документације. 

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.  

Сходно одредбама члана 79. став 3. ЗЈН, 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. 
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ОДЕЉАК V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА  

 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 

језику. 

Уколико је одређени документ издат на страном језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен 

од стране судског тумача.  

 

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 

БИТИ САЧИЊЕНА 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података 

који морају бити њихов саставни део: сви обрасци морају бити попуњени са траженим 

подацима. Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде. Уколико је неопходно да понуђач исправи 

грешке које је начинио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне 

документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 

потписале обраце садржане у понуди , као и печат понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 

овластити једног члана (носиоца посла), који ће и уме групе попунити, потписати и печатом 

оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати 

споразумом о заједничком наступу.  

 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПО 

ПАРТИЈАМА 

Ова набавка обликована је у три партије. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

Пoнудa мoрa oбухвaтaти нajмaњe jeдну цeлoкупну пaртиjу.  

Пoнуђaч нa кoвeрти и у пoнуди нaвoди пaртиjу/e нa кojу сe пoнудa oднoси и попуњава обрасце 

који се односе на партију за коју подноси понуду.  

Пoнудa сe пoднoси зa све пaртиjе у једној кoвeрти, сa кoмплeтнoм дoкумeнтaциjoм за партију/е за 

коју/е се подноси понуда. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до истека рока за подношење 

понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: „Измена 

или допуна или опозив понуде, ЈН број 33/14“, са назнаком „не отварати“.  На полеђини 

коверте навести назив и адресу понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 
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6. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично 

поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке које ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извшрити 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да у посебној Изјави наведе податке о подизвођачу и делу набавке који 

му поверава. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрепео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, 

оверава и потписује понуђач. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове (услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета) понуђачи из групе испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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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: 

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуди и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача 

потписати уговор, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено 

плаћање и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И РОКА 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање 

биће одбијена као неприхватљива.  

 Минимални прихватљив за Наручиоца рок плаћања износи 30 дана а максимални рок 

плаћања износи 45 дана. Понуда понуђача који понуди рок плаћања који није у складу са 

наведеним биће одбијена као неприхватљива.  

  Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуда 

понуђача који понуди краћи рок важења понуде биће одбијена као неприхватљива. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а и 

са ПДВ-ом.   

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

Понуђена цена је фиксна. 

 

10. 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. У 

том случају, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке 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 извшила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужана и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 Захтев за додатне информације или појашњења се доставља путем електронске поште 

на е-mail: kovacevicdj@gspns.rs  

 

11. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 

чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

mailto:kovacevicdj@gspns.rs
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Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

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 његовор подизвођача. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену елемената критеријума за доделу уговора, односно промену којом би 

се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

 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. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. НEГATИВНE РEФEРEНЦE 

Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је 

понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле 

на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године. 

Доказ из претходног става ове тачке може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или 

коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који 

није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора, по партијама, је економски наповољнија понуда. 

Елементи критеријума су:  

1. Понуђена цена (маx. 95 бодова) 

2. Услови плаћања (маx.5 бодова) 

 

1.  ПОНУЂЕНА ЦЕНА (маx. 95 бодова) 
 

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа укупне цене 

(вредности партије) и бодова, где се понуди са најнижом ценом додељује максимални број бодова 

који износи 95, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости где се цена 

понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу максималног броја бодова и 

траженог број бодова за цену која се бодује: 

 

Цx / Цмин = Бмаx / Бx  

 Бx= (Цмин / Цx)  Бмаx 
 

где је: 

 

Цx 

Цмин 

Бмаx 

Бx 

- цена понуде која се бодује, 

- минимална цена, 

- максимални број бодова који износи 95, 

- тражени број бодова за цену која се бодује. 

Пример бодовања: 

 

Цx= 50 динара 

Цмин= 30 динара 

Бмаx= 95 бодова 

 

Бx= (Цмин / Цx)  Бмаx = (30/50)  95 = 57 бод.  

Понуда са ценом од 50 динара добија 57 бод. 

 

 

2.  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА (маx. 5 бодова) 
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Понуђач мора у својој понуди да наведе (понуди) 100% одложено плаћање. Минимални 

рок плаћања износи 30 дана а максимални рок плаћања износи 45 дана. 

 
При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа укупног одложеног 

плаћања и бодова, где се понуди са највећим одложеном плаћању додељује максимални број бодова 

који износи 5, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости где се 

одложено плаћање понуде која се бодује и максимално одложено плаћање налазе у реципрочном 

односу траженог број бодова за цену која се бодује и максималног броја бодова: 

 

  Пx / Пмаx = Бx / Бмаx 

 

 Бx= (Пx / Пмаx)  Бмаx 
где је: 

 

Пx 

Пмаx 

Бмаx 

Бx 

- одложено плаћање које се бодује, 

- највеће одложено плаћање, 

- максимални број бодова који износи 5, 

- тражени број бодова за количник који се бодује. 

Пример добијања количника који се бодује: 

 

Понуђач А 

даје 100 % од укупне цене на одложено плаћање на 30 дана 

Понуђач Б 

даје 100 % на одложено плаћање на 45 дана 

 

НАПОМЕНА: 

 

Описно дефинисање услова плаћања није дозвољено. Оно се мора јасно дефинисати бројкама. 

Пример бодовања: 

 

Пx = 30 дана 

Пмаx = 45 дана 

Бмаx = 5 бодова 

Бx = (Пx/Пмаx)  Бмаx = (30/45)  5 = 3,33 бодова.  

Понуда са роком од 30 дана добија 3,33 бодова. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио повољније услове 

плаћања. Ако су понуђени и једнаки услови плаћања, наручилац ће доделити уговор 

понуђачу који је понудио повољнији рок извршења услуге. 

 

18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Бланко меница 

Понуђач је дужан да поднесе бланко меницу као гаранцију – средство финансијског 

обезбеђења за сваку партију за коју подноси понуду. 

 

Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са чланом 47а. став 

6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 и 5/2003 и »Сл. гласник 
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РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник РС«, број 56/2011).  

Као доказ да је меница регистрована како је горе наведено, Понуђач је дужан да 

достави фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног 

захтева врши пословна банка понуђача. 

 

Достављена меница ће се наплатити, по партијама: 

- уколико понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до 

момента доношења одлуке о избору најповољније понуде; 

- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној 

набавци у року од седам дана од дана пријема уговора на потписивање. 

 

Достављена меница ће се након закључења уговора наплатити, по партијама: 

- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора 

не испуни уговорене обавезе у складу са одредбама уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Бланко меница мора бити потписана и оверена печатом, без уписаног датума и износа.  

 

Такође уз бланко меницу подноси се копија картона депонованих потписа и менично писмо – 

овлашћење са уписаним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, по 

партијама. 

 

Понуђачу чија се понуда не изабере као најповољнија, поднета бланко меница враћа се на 

његов захтев одмах по закључењу уговора са најповољнијим понуђачем уз сачињавање 

копије исте и Записника о примопредаји између понуђача и наручиоца. 

 

Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија, са којим се закључи уговор о јавној 

набавци, поднета бланко меница враћа се одмах након достављања захтева за повраћај 

бланко менице, уколико бланко меница остане ненаплаћена до окончања уговора – 

односно уколико изабрани понуђач испуни све уговорене обавезе.  

 

У случају понуде са подизвођачем бланко меницу и остала документа уз меницу подноси 

понуђач. 

 

Код заједничке понуде групе понуђача бланко меницу и остала документа уз меницу 

подноси било који члан групе понуђача. 

 

19. ПРEДНOСT ЗA ДOMAЋE ПOНУЂAЧE И ДOБРA 

 У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора 

изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру 

пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача 

није већа од 10 у корист понуде страног понуђача. 

 У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

 Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре рангирања 

понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли 

нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 
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 Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз 

понуду. Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев 

подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно 

Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 

("Сл. гласник РС", бр. 33/2013). 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из држaвa 

пoтписницa Спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини у цeнтрaлнoj Eврoпи (ЦEФTA 2006) примeњивaћe сe 

схoднo oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из држaвa 

пoтписницa Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу измeђу Eврoпских зajeдницa и њихoвих 

држaвa члaницa, сa jeднe стрaнe, и Рeпубликe Србиje, сa другe стрaнe, примeњивaћe сe схoднo 

oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 

20. OБAВEШTEЊE (ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА) 

Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу свoje пoнудe нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje 

прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити 

живoтнe срeдинe, кao и дa гaрaнтуje дa je имaлaц прaвa интeлeктуaлнe свojинe. 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

(Образац изјаве је дат и чини саставни део конкурсне документације). 

 

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да поступак набавке обустави, по партијама, у складу са 

чланом 109. ЗЈН. 

 

22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за заштиту права, долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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 његовор 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, 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 захтевусе не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 

Став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 

поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не 

одлучи другачије. 

Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи. 

Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: 

Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 

динара (шифра плаћања: 153; модел: 97; позив на број:  50016; сврха дознаке: Републичка 

административна такса, јнмв. бр. 33/14; Корисник: Буџет Републике Србије). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која 

садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди 

мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: 97 50-016; 

(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне набавке на коју се 

односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 

републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају (банке 

и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 

другим прописом. 

 

23. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити 

уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 
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Наручилац закључује 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 из члана 149. 

ЗЈН. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем. Ако је због 

методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, 

наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

 

24. Начин подношења и обавезна садржина понуде: 
 

 Пoнудa сe пoднoси нa прилoжeним oбрaсцимa кojи су сaстaвни дeo кoнкурснe 

дoкумeнтaциje или oбрaсцимa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oбрaсцимa дaтим у oвoj 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 

 Сви oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуњeни трaжeним пoдaцимa, 

oвeрeни и пoтписaни oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.  

 Пoнуђaч je oбaвeзaн дa у пoнуди нaвeдe свe трaжeнe пoдaткe и дoстaви свe трaжeнe 

дoкaзe -  дoкумeнтa. 

 Сви трaжeни дoкaзи – дoкумeнтa мoрajу бити издaти прeмa упутствимa дaтим у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
 

Обавезна садржина понуде, по партијама: 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 Образац – СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА – МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ, МЕНИЦА и 

копија картона депонованих потписа  

 Образац МОДЕЛ УГОВОРА  

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 ИЗЈАВУ o пoштoвaњу oбaвeзa из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и 

услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe и изjaвa кojoм гaрaнтуjeмо дa су пoштoвaнa прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa oднoснo дa је понуђач нoсилaц прaвa интeлeктуaлнe 

свojинe 

 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (Достављање овог обрасца није 

обавезно). Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 обаезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Изјава о испуњености услова према упутствима датим у делу конкурсне документације под 

називом: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  (из члана 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова). 

 Узорци понуђених добара 
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ОДЕЉАК VI 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1. У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга – редови вожње и 

саобраћајни маркетинг, ЈН број 33/14, понуђач:   

 

 
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

понуду подноси група понуђача, на посебним обрасцима који су саставни део ове конкурсне 

документације 

 
3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 
Партија 1 – редови вожње 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Пословно име 
Уписати: 

Адреса седишта 
Уписати: 

Матични број понуђача 
Уписати: 

Порески идентификациони број  (ПИБ) 
Уписати: 

Одговорно лице Понуђача (потписник уговора) 
Уписати: 

Особа за контакт 
Уписати: 

Телефон 
Уписати: 

Телефакс 
Уписати: 

Електронска пошта 
Уписати: 

Рачун понуђача 
Уписати: 
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Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

Партија 2 – информациони панои 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

Партија 3 – унутрашње налепнице за возила 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 
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Место и датум: 

__________________________ 

    

   Потпис овлаћеног лица понуђача 

  М.П. _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

Образац се под редним бројем 3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ попуњава само за партију за 

коју се подноси понуда. 
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ОДЕЉАК VII 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр, 124/2012; у 

даљем тексту: Закон), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач___________________________________________________________(уписати назив 

и адресу понуђача) испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности, ЈН бр. 33/14, из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4), и то: 

 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

Изјављујем да ћемо уколико наручилац то затражи доставити сва документа прописана 

чланом 77. ЗЈН. 

 

 

Место и датум: 

_____________________________ 

  

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ОДЕЉАК VIII 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

са упутством како да се попуни 

 

Партија 1- редови вожње 

 

Р. 

бр. 
Назив добра 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1.  
Књижица реда вожње 

(летњи) из Ставке 1. 
4000 

    

2.  
Књижица реда вожње 

(јесењи) из Ставке 1. 
6000 

    

3.  
Књижица реда вожње 

(зимски) из Ставке 1. 
5000 

    

4.  
Књижица реда вожње 

(пролећни) из Ставке 1. 
6000 

    

5.  
Књижица реда вожње из 

Ставке 2. 
1000 

    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а   

 

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом   

 

 

Партија 2- информациони панои 

 

Р. 

бр. 
Назив добра 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1.  

Информациони пано за 

градски саобраћај из  

Ставке 3. 

28 (7x4) 

    

2.  

Информациони пано за 

приградски саобраћај из 

Ставке 3. 

28 (7x4) 
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3.  
Информациони пано из 

Ставке 4. 
36 (9x4) 

    

4.  
Информациони пано из 

Ставке 4А. 
8 (2x4) 

    

5.  
Опремљен станични стуб из 

Ставке 5. (мапа реда вожње) 
197 

    

6.  
Опремљен станични стуб из 

Ставке 5. (ред вожње) 

744 

(186x4) 

    

7.  

Опремљен орман типа 

МАXИМ из Ставке 6.  

(за ормане)  

195  

    

8.  

Опремљен орман типа 

МАXИМ из Ставке 6.  

редови  вожње 

780      

(195 x4)  

    

9.  
Самолепљиве налепнице из 

Ставке 7. 
195 

    

10.  

  Информациони пано из 

Ставке 8        ((150 цм x 180 

цм) x2) 

4 

    

11.  
  Информациони пано из 

Ставке 8 (140цмx100цм) 
1 

    

 

 

Партија 3 – унутрашње налепнице за возила 

 

Р. 

бр. 
Назив добра 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1.  
Налепнице из Ставке 9 – 

УЛАЗ 
100 

    

2.  
Налепнице из Ставке 9 – 

ИЗЛАЗ 
200 

    

3.  
Налепнице из Ставке 9 – 

СТРЕЛИЦЕ (мале) 
50 

    

4.  
Налепнице из Ставке 9 – 

СТРЕЛИЦЕ (велике) 
70 
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5.  
Налепнице из Ставке 9 – 

ЛОГО (мале) 
170 

    

6.  
Налепнице из Ставке 9 – 

ЛОГО (велике) 
200 

    

7.  
Налепнице из Ставке 9 – 

РАСПОРЕД ВРАТА (мале) 
50 

    

8.  

Налепнице из Ставке 9 – 

РАСПОРЕД ВРАТА 

(велике) 50 

    

9.  
Налепнице из Ставке 9 – 

ЗАБ. ПУШЕЊЕ 
50 

    

10.  
Налепнице из Ставке 9 – 

ЗАБ. ПУШЕЊЕ (А5) 
50 

    

11.  

Налепнице из Ставке 9 – 

ОБАВЕЗНО КУПИТИ ИЛИ 

ПОКАЗАТИ КАРТУ КОД 

ВОЗАЧА 100 

    

12.  

Налепнице из Ставке 9 – НЕ 

УЗНЕМИРАВАЈ 

ВОЗАЧА ДОК ЈЕ ВОЗИЛО 

У ПОКРЕТУ 100 

    

13.  

Налепнице из Ставке 9 – 

КРЕЋИТЕ СЕ ПРЕМА 

ИЗЛАЗУ (мале) 50 

    

14.  

Налепнице из Ставке 9 – 

КРЕЋИТЕ СЕ ПРЕМА 

ИЗЛАЗУ (велике) 50 

    

15.  

Налепнице из Ставке 9 – 

РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОСОБЕ 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 50 

    

16.  

Налепнице из Ставке 9 – 

РЕЗЕРВИСАНО ЗА 

ТРУДНИЦЕ 50 

    

17.  

Налепнице из Ставке 9 – 

МОЛИМ ВАС ДА ИМАТЕ 

СТРП. ПРИЛИКОМ 

ИЗЛАЗА (мале) 20 

    

18.  

Налепнице из Ставке 9 – 

МОЛИМ ВАС ДА ИМАТЕ 

СТРП. ПРИЛИКОМ 

ИЗЛАЗА (велике) 100 

    

19.  

Налепнице из Ставке 9 – НЕ 

НАСЛАЊАЈТЕ СЕ НА 

ВРАТА 250 
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20.  

Налепнице из Ставке 9 – 

ВОЗИЛО БЕЗ 

КОНДУКТЕРА 50 

    

21.  

Налепнице из Ставке 9 – 

МЕСТО ЗА ПРИНУДНИ 

ИЗЛАЗ 250 

    

22.  

Налепнице из Ставке 9 – 

ПЛАН МРЕЖЕ ЛИНИЈА 

(мале) 50 

    

23.  

Налепнице из Ставке 9 – 

ПЛАН МРЕЖЕ ЛИНИЈА 

(велике) 50 

    

24.  
Налепнице из Ставке 9 – 

КОРИСТИТЕ РУКОХВАТЕ 
50 

    

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;  

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за дате количине и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће 

помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

- на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

______________________________ 

      М.П. 

 

 

Место и датум: 

______________________ 
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ОДЕЉАК IX 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 1: редови вожње 

 

Зaкључeн дaнa __________2014. гoдинe у Нoвoм Сaду измeђу: 

 

- ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ 

САД, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, 

рачун број: 160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Балаћ, 

директор (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

- ___________________________ са седиштем у __________________, улица 

_______________ бр. ______________, матични број: _____________; 

ПИБ:____________, рачун број: ____________________ код ___________________, 

кога заступа _______________, директор (у даљем тексту: Вршиоца услуге) 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео поступак јавне набавке 

услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈНМВ број 33/14, 

 да је Понуђач/Вршиоц услуге  доставио Понуду број ________ од _____2014. године, која 

се налази у прилогу овог уговора, и његов је саставни део, и 

 да је Наручилац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ од  

_______2014. године.  

 

 

 

Члaн 1. 
Oвим угoвoрoм Нaручилaц и Вршилац услуге утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe у вeзи сa 

пружaњeм и кoришћeњeм услугa штампања реда вожње. 

  

Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугу пружa у свeму пoд услoвимa из прихвaћeнe Пoнудe 

брoj ____ oд _____2014. године, кoja сa спeцификaциjoм чини сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

 

 

Члaн 2. 
Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугe пружa у року од ______ дана од дана дoбиjaња нaлoгa 

oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa Нaручиoцa. 

 

Члaн 3. 
Уговорена цена износи __________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно ________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

 

Промена уговорене цене није дозвољена. 
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Плаћање цене за извршену услуга Наручилац врши у року од _______ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Обавеза плаћања од стране Наручиоца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Даваоца услуге, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

 

Члaн 4. 
Услуге које пружа Вршилац услуге морају да задовоље све стандарде и критеријуме 

утврђене законима и прописима Републике Србије, техничким нормативима, стандардима, 

правилима струке, као и захтевима  утврђеним  одредбама уговора. 

 

Давалац услуге је дужан да, о свом трошку отклони све недостатке наведене у писаном 

захтеву (рекламацији). 

 

Уколико Давалац услуге не отклони неусаглашеност у примереном року који Наручилац 

наведе у писаном захтеву (рекламацији), Наручилац има право да отклањањe 

неусаглашености повери трећем лицу, у ком случају ће Наручилац префактурисати на име 

Даваоца услуге све настале трошкове по том основу, а назначене на рачуну трећег лица  које 

је извршило отклањање неусаглашености.  Рок за измирење овог рачуна биће једнак року из 

рачуна трећег лица. Извршилац је дужан да  Наручиоцу плати износ по овом основу, у року 

који је назначен на рачуну трећег лица, а најкасније у року од 10 календарских дана од дана 

испостављања документа за плаћање. 

 

Члан 5. 

У случају прекорачења рокова  од стране Вршиоца услуге, Наручилац има право да тражи од 

Вршиоца услуге исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од укупне цене услуга, за сваки 

дан кашњења. Наплата уговорне казне ограничава се на износ од 10 % од укупне цене услуга. 

 

Члан 6. 

Вршиоц услуге се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Вршиоц услуге не изврши потпуно и савесно све 

своје уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан 

предаје Понуде преда Наручиоцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране 

законског заступника Вршиоца услуге, оверену печатом Вршиоца услуге и регистровану у 

НБС,  заједно са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од уговорене цене без 

обрачунатог ПДВ-а, а које је такође потписано од стране законског заступника Вршиоца услуге 

и оверено печатом, као и копију картона депонованих потписа. 

 

Наручилац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе на 

наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Вршилац услуге се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 

1. овог члана, достави Наручиоцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу 

новог средства обезбеђења седам радних дана од дана када је Наручилац доставио Вршиоцу 

услуге обавештење о наплати претходног средства обезбеђења.  
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Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 8. 

Oвaj угoвoр сe зaкључуje нa oдрeђeнo врeмe, ступa нa снaгу oд дaнa пoтписивaњa oд стрaнe 

oвлaшћeних лицa угoвoрних стрaнa и трaje 12 месеци од дана закључивања. 

 

Члaн 9. 

Наручилац може да раскине Уговор, путем достављања Даваоцу услуге писаног обавештења 

о неиспуњењу уговорних обавеза. 

 

У случају да Наручилац раскине Уговор, Давалац услуге ће бити обавезан да надокнади 

Наручиоцу све трошкове настале због накнадне набавке услуга од другог извршиоца, у ком 

случају Наручилац стиче право и на наплату средства обезбеђења. 

 

Поред наведеног, Наручилац има право и на накнаду штете у складу са одредбама Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 12.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се два достављају Наручиоцу а 

један Вршиоцу услуге. 

 

 

За Наручиоца       За Вршиоца услуге 

 директор        директор 

 

Милан Балаћ  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 2: информациони панои 

 

Зaкључeн дaнa __________2014. гoдинe у Нoвoм Сaду измeђу: 

 

- ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ 

САД, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, 

рачун број: 160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Балаћ, 

директор (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

- ___________________________ са седиштем у __________________, улица 

_______________ бр. ______________, матични број: _____________; 

ПИБ:____________, рачун број: ____________________ код ___________________, 

кога заступа _______________, директор (у даљем тексту: Вршиоца услуге) 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео поступак јавне набавке 

услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈНМВ број 33/14, 

 да је Понуђач/Вршиоц услуге  доставио Понуду број ________ од _____2014. године, која 

се налази у прилогу овог уговора, и његов је саставни део, и 

 да је Наручилац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ од  

_______2014. године.  

 

 

 

Члaн 1. 
Oвим угoвoрoм Нaручилaц и Вршилац услуге утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe у вeзи сa 

пружaњeм и кoришћeњeм услугa штампања информационих паноа. 

  

Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугу пружa у свeму пoд услoвимa из прихвaћeнe Пoнудe 

брoj ____ oд _____2014. године, кoja сa спeцификaциjoм чини сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

 

 

Члaн 2. 
Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугe пружa у року од ______ дана од дана дoбиjaња нaлoгa 

oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa Нaручиoцa. 

 

Члaн 3. 
Уговорена цена износи __________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно ________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

 

Промена уговорене цене није дозвољена. 
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Плаћање цене за извршену услуга Наручилац врши у року од _______ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Обавеза плаћања од стране Наручиоца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Даваоца услуге, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

 

Члaн 4. 
Услуге које пружа Вршилац услуге морају да задовоље све стандарде и критеријуме 

утврђене законима и прописима Републике Србије, техничким нормативима, стандардима, 

правилима струке, као и захтевима  утврђеним  одредбама уговора. 

 

Давалац услуге је дужан да, о свом трошку отклони све недостатке наведене у писаном 

захтеву (рекламацији). 

 

Уколико Давалац услуге не отклони неусаглашеност у примереном року који Наручилац 

наведе у писаном захтеву (рекламацији), Наручилац има право да отклањањe 

неусаглашености повери трећем лицу, у ком случају ће Наручилац префактурисати на име 

Даваоца услуге све настале трошкове по том основу, а назначене на рачуну трећег лица  које 

је извршило отклањање неусаглашености.  Рок за измирење овог рачуна биће једнак року из 

рачуна трећег лица. Извршилац је дужан да  Наручиоцу плати износ по овом основу, у року 

који је назначен на рачуну трећег лица, а најкасније у року од 10 календарских дана од дана 

испостављања документа за плаћање. 

 

Члан 5. 

У случају прекорачења рокова  од стране Вршиоца услуге, Наручилац има право да тражи од 

Вршиоца услуге исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од укупне цене услуга, за сваки 

дан кашњења. Наплата уговорне казне ограничава се на износ од 10 % од укупне цене услуга. 

 

Члан 6. 

Вршиоц услуге се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Вршиоц услуге не изврши потпуно и савесно све 

своје уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан 

предаје Понуде преда Наручиоцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране 

законског заступника Вршиоца услуге, оверену печатом Вршиоца услуге и регистровану у 

НБС,  заједно са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од уговорене цене без 

обрачунатог ПДВ-а, а које је такође потписано од стране законског заступника Вршиоца услуге 

и оверено печатом, као и копију картона депонованих потписа. 

 

Наручилац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе на 

наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Вршилац услуге се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 

1. овог члана, достави Наручиоцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу 

новог средства обезбеђења седам радних дана од дана када је Наручилац доставио Вршиоцу 

услуге обавештење о наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Члан 7. 
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 8. 

Oвaj угoвoр сe зaкључуje нa oдрeђeнo врeмe, ступa нa снaгу oд дaнa пoтписивaњa oд стрaнe 

oвлaшћeних лицa угoвoрних стрaнa и трaje 12 месеци од дана закључивања. 

 

Члaн 9. 

Наручилац може да раскине Уговор, путем достављања Даваоцу услуге писаног обавештења 

о неиспуњењу уговорних обавеза. 

 

У случају да Наручилац раскине Уговор, Давалац услуге ће бити обавезан да надокнади 

Наручиоцу све трошкове настале због накнадне набавке услуга од другог извршиоца, у ком 

случају Наручилац стиче право и на наплату средства обезбеђења. 

 

Поред наведеног, Наручилац има право и на накнаду штете у складу са одредбама Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 12.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се два достављају Наручиоцу а 

један Вршиоцу услуге. 

 

 

За Наручиоца       За Вршиоца услуге 

 директор        директор 

 

Милан Балаћ  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 3: унутрашње налепнице за возила 

 

Зaкључeн дaнa __________2014. гoдинe у Нoвoм Сaду измeђу: 

 

- ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ 

САД, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, 

рачун број: 160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Балаћ, 

директор (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

- ___________________________ са седиштем у __________________, улица 

_______________ бр. ______________, матични број: _____________; 

ПИБ:____________, рачун број: ____________________ код ___________________, 

кога заступа _______________, директор (у даљем тексту: Вршиоца услуге) 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео поступак јавне набавке 

услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈНМВ број 33/14, 

 да је Понуђач/Вршиоц услуге  доставио Понуду број ________ од _____2014. године, која 

се налази у прилогу овог уговора, и његов је саставни део, и 

 да је Наручилац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ од  

_______2014. године.  

 

 

 

Члaн 1. 
Oвим угoвoрoм Нaручилaц и Вршилац услуге утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe у вeзи сa 

пружaњeм и кoришћeњeм услугa штампања унутрашњих налепница за возила 

  

Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугу пружa у свeму пoд услoвимa из прихвaћeнe Пoнудe 

брoj ____ oд _____2014. године, кoja сa спeцификaциjoм чини сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

 

 

Члaн 2. 
Вршилац услугe сe oбaвeзуje дa услугe пружa у року од ______ дана од дана дoбиjaња нaлoгa 

oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa Нaручиoцa. 

 

Члaн 3. 
Уговорена цена износи __________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно ________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

 

Промена уговорене цене није дозвољена. 
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Плаћање цене за извршену услуга Наручилац врши у року од _______ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Обавеза плаћања од стране Наручиоца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Даваоца услуге, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

 

Члaн 4. 
Услуге које пружа Вршилац услуге морају да задовоље све стандарде и критеријуме 

утврђене законима и прописима Републике Србије, техничким нормативима, стандардима, 

правилима струке, као и захтевима  утврђеним  одредбама уговора. 

 

Давалац услуге је дужан да, о свом трошку отклони све недостатке наведене у писаном 

захтеву (рекламацији). 

 

Уколико Давалац услуге не отклони неусаглашеност у примереном року који Наручилац 

наведе у писаном захтеву (рекламацији), Наручилац има право да отклањањe 

неусаглашености повери трећем лицу, у ком случају ће Наручилац префактурисати на име 

Даваоца услуге све настале трошкове по том основу, а назначене на рачуну трећег лица  које 

је извршило отклањање неусаглашености.  Рок за измирење овог рачуна биће једнак року из 

рачуна трећег лица. Извршилац је дужан да  Наручиоцу плати износ по овом основу, у року 

који је назначен на рачуну трећег лица, а најкасније у року од 10 календарских дана од дана 

испостављања документа за плаћање. 

 

Члан 5. 

У случају прекорачења рокова  од стране Вршиоца услуге, Наручилац има право да тражи од 

Вршиоца услуге исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од укупне цене услуга, за сваки 

дан кашњења. Наплата уговорне казне ограничава се на износ од 10 % од укупне цене услуга. 

 

Члан 6. 

Вршиоц услуге се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Вршиоц услуге не изврши потпуно и савесно све 

своје уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан 

предаје Понуде преда Наручиоцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране 

законског заступника Вршиоца услуге, оверену печатом Вршиоца услуге и регистровану у 

НБС,  заједно са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од уговорене цене без 

обрачунатог ПДВ-а, а које је такође потписано од стране законског заступника Вршиоца услуге 

и оверено печатом, као и копију картона депонованих потписа. 

 

Наручилац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе на 

наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Вршилац услуге се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 

1. овог члана, достави Наручиоцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу 

новог средства обезбеђења седам радних дана од дана када је Наручилац доставио Вршиоцу 

услуге обавештење о наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Члан 7. 
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 8. 

Oвaj угoвoр сe зaкључуje нa oдрeђeнo врeмe, ступa нa снaгу oд дaнa пoтписивaњa oд стрaнe 

oвлaшћeних лицa угoвoрних стрaнa и трaje 12 месеци од дана закључивања. 

 

Члaн 9. 

Наручилац може да раскине Уговор, путем достављања Даваоцу услуге писаног обавештења 

о неиспуњењу уговорних обавеза. 

 

У случају да Наручилац раскине Уговор, Давалац услуге ће бити обавезан да надокнади 

Наручиоцу све трошкове настале због накнадне набавке услуга од другог извршиоца, у ком 

случају Наручилац стиче право и на наплату средства обезбеђења. 

 

Поред наведеног, Наручилац има право и на накнаду штете у складу са одредбама Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 12.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се два достављају Наручиоцу а 

један Вршиоцу услуге. 

 

 

За Наручиоца       За Вршиоца услуге 

 директор        директор 

 

Милан Балаћ  
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ОДЕЉАК X 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

Трошкови припремања понуде: 

Редни 

број 

Спецификација трошкова по 

врсти трошка 

Износ без ПДВ-а 

(у динарима) 

Износ са ПДВ-ом 

(у динарима) 

    

    

    

    

    

    

Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а):  

Укупан износ трошкова припремања понуде (са ПДВ-ом):  

 

Напомена: Сходно одредбама члана 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 обаезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Место и датум: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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ОДЕЉАК XI 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_________________________________(уписати 

пословно име и адресу понуђача) даје:  

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈН број 33/14, партија 

_________ (уписати број партије за коју се подноси понуда) поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Напомене: 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 и оверена печатом. 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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ОДЕЉАК XII 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: РЕДОВИ ВОЖЊЕ И САОБРАЋАЈНИ МАРКЕТИНГ 

Партија 1: редови вожње 

Редни број јавне набавке: 33/14 

  

 

 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као Повериоца, 

да предату бланко меницу може попунити на износ до __________________ динара 

(словима:_________________________________________________________________________). 

 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења одлуке 

о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

осам дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни уговорене 

обавезе у складу са одредбама предметног Уговора и евентуално закључених припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 

отказивање налога за наплату.  

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

________________________ 

 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

___________________________ 
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ОДЕЉАК XII 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: РЕДОВИ ВОЖЊЕ И САОБРАЋАЈНИ МАРКЕТИНГ 

Партија 2: информациони панои 

Редни број јавне набавке: 33/14 

  

 

 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као Повериоца, 

да предату бланко меницу може попунити на износ до __________________ динара 

(словима:_________________________________________________________________________). 

 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења одлуке 

о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

осам дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни уговорене 

обавезе у складу са одредбама предметног Уговора и евентуално закључених припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 

отказивање налога за наплату.  

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

________________________ 

 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

___________________________ 
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ОДЕЉАК XII 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: РЕДОВИ ВОЖЊЕ И САОБРАЋАЈНИ МАРКЕТИНГ 

Партија 3: унутрашње налепнице за возила 

Редни број јавне набавке: 33/14 

  

 

 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као Повериоца, 

да предату бланко меницу може попунити на износ до __________________ динара 

(словима:_________________________________________________________________________). 

 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења одлуке 

о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

осам дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни уговорене 

обавезе у складу са одредбама предметног Уговора и евентуално закључених припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 

отказивање налога за наплату.  

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

________________________ 

 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

___________________________ 
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ОДЕЉАК XIII 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
Назив подизвођача: 

____________________________________________________ 

Адреса подизвођача: 

____________________________________________________ 

Матични број подизвођача: 

________________________ 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): 

________________________ 

Име особе за контакт: 

____________________________________________________ 

Електронска адреса подизвођача (e-mail): 

________________________ 

Телефон/Факс: 

____________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке које ће Понуђач поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извшрити преко подизвођача: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ 

попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 

овај образац фотокопирати, попунити за сваког 

подизвођача и доставити уз понуду. 
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ОДЕЉАК XIV 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача: 

____________________________________________________ 

Адреса понуђача: 

____________________________________________________ 

Матични број понуђача: 

____________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

________________________ 

Име особе за контакт: 

____________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

________________________ 

Телефон/Факс: 

________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

____________________________________________________ 

 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник 

у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се  

попунит за сваког члана групе и достави уз понуду. 
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ОДЕЉАК XV 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

 ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуга – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈН број 33/14, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОДЕЉАК XVI 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке услуге – редови вожње и саобраћајни маркетинг, ЈН број 33/14, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 

 

Место и датум:_________________________                                                            

 

 

Овлашћено лице: 

                         

М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 
 

 

 

 


