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 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАБАВКУ 
 Ангажовања предавача   

 Врста наручиоца: органи државне управе 
 Број јавне набавке: 07/18 
 Врста поступка јавне набавке: рестриктивни поступак (1. фаза).  
 Врста предмета: услуге 
 Предмет јавне набавке: установљење квалификације за набaвку ангажовања предавача.  

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења oквирног споразума. Oквирни споразум  
 се закључује на период од 2 године. 

 Позив за достављање пријава је објављен на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и 

Порталу УЈН 20.3.2018. године. 
 Рок за предају пријава: 27.4.2018. године до 11:30 часова. 
 Датум и време отварања пријава: 27.4.2018. године у 12:00 часова. 

Контакт особа је Милан Петровић, факс 011/2145407, електронска адреса 

milan.petrovic@abs.gov.rs. 
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 САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 I - Подаци о предмету јавне набавке 

 II - Услови за учешће понуђача 

 III - Начин достављања пријава 
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I ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
           Предмет јавне набавке је установљење квалификације за набaвку ангажовања предавача , 

обликован у 25 партије-а, и то: 

           Партија 1. Београд 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 2. Смедерево 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 3. Ваљево 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 4. Нови Сад 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 5. Суботица 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 6. Зрењанин 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  

           Партија 7. Шабац 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 8. Ужице 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 9. Врњачка Бања 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 10. Чачак 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 11. Бор 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 12. Јагодина 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 13. Ниш 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 14. Врање 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  
           Партија 15. Нови Пазар 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др.  

               Партија 16. Крагујевац 
           Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 

 Партија 17. Крушевац  
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 

Партија 18. Вршац 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 19. Краљево 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 20. Сомбор 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 21. Лозница 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 22. Зајечар 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 23. Сремска Митровица 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 24. Пожаревац 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
Партија 25. Сокобања 
 Ознака и назив из општег речника набавки: 80400000, Услуге образовања одраслих и др 
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 II - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА (чл. 75. и 76 ЗЈН) 
 II-1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. ЗЈН) 
        Подносилац пријаве мора да испуни следећи обавезни услов да би учествовао у овом  
 поступку јавне набавке: 

 да није осуђиван за неко од кривчних 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; 
          

         Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке физичко лице као 

подносилац пријаве доказује достављањем следећег доказа: 

 извод (уверење) из казнене евиденције надлежне Полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 

  
        Горе наведене доказе видно означити и приложити уз овај образац.  

 Докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку могу бити достављени као 

оригинал или оверена копија. 
        Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова. 
         

        НАПОМЕНА:  

1. Пријава понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и као таква, биће 

одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

2. Уколико Понуђач поднесе пријаве за више партија, може доставити само један примерак траженог 

доказа који ће важити за све наведене партије, уз напомену уз коју партију је приложен тражени 

доказ. 
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 II-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН) 

       Подносилац пријаве мора да испуни следећи додатни услов да би учествовао у овом  

 поступку јавне набавке: 

 Да je понуђач посебно оспособљен за унапређење знања из области безбедности саобраћаја 

и радионичарски рад са малом групом полазника. 

         

               Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке физичко лице као подносилац 

пријаве доказује достављањем следећих доказа: 

 Копија сертификата Агенције за безбедност саобраћаја о посебној оспособљености 

предавача за рад са возачима којима је одузета возачка дозвола, или 

 Kопија сертификата Агенције за безбедност саобраћаја предавача и испитивача у области 

унапређења знања из безбедности саобраћаја. 

  

              Горе наведен доказ видно означити редним бројевима и приложити уз овај образац. 

       Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем оригинала или фотокопија 

тражених доказа. 

       Горе наведен доказ видно означити редним бројем и приложити уз овај образац. 

       Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова. 

 

        НАПОМЕНА:  

1. Пријава понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и као таква, биће 

одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

2. Уколико Понуђач поднесе пријаве за више партија, може доставити само један примерак траженог 

доказа који ће важити за све наведене партије, уз напомену уз коју партију је приложен тражени 

доказ. 
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 III - НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
        Рок за подношење пријава: 27.4.2018. године до 11:30 часова. Благовременим се сматрају  
 пријаве које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило,  
 најкасније до наведеног рока .  

        Пријаве се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Пријава за набавку ангажовања 

предавача, партија _________________ (унети број партије), број јавне набавке 07/18'' и напоменом 

''не отварати'', путем поште или лично на адресу: Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла 

Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, 11070 Нови Београд. 
        Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе назив, адресу и  
 предмет јавне набавке на коверти. Пријаве које нису затворене, које су непотпуне или су стигле  
 после наведеног рока, неће бити разматране.  
        Поступак отварања пријава ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла 
  Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 404/IV,  27.4.2018. године у 12:00 часова.  

 

          НАПОМЕНА:  

1. Понуђач може доставити пријаву за више различитих партија. 

2. Уколико Понуђач поднесе пријаве за више партија, може доставити само један примерак 

тражених доказа који ће важити за све наведене партије, уз напомену уз коју партију је приложен 

тражени доказ. 
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