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Опис проблема:

Деца представљају категорију учесника у саобраћају узраста од 0 до 14 
година. С обзиром да немају развијене психофизичке способности као 
одрасли људи, деца представљају категорију учесника у саобраћају којој 
треба посветити посебну пажњу. Један од циљева Стратегије безбедности 
саобраћаја на путевима је да од 2020. године у Републици Србији нема 
погинуле деце у саобраћајним незгодама. 
Деца немају довољно искуства нити знања за безбедно учествовање у 
саобраћају, а што је посебно важно за децу пешаке и бициклисте. Осим 
тога, деца у својству пешака и бициклиста су посебно угрожена због њихове
 велике рањивости, јер у саобраћајним незгодама нису додатно заштићени и
 остварују директне контакте са возилима и на тај начин задобијају веће 
телесне повреде. Границе између настајања лаких и тешких повреда, код 
деце пешака и деце бициклиста, су веома мале, што значи да свака 
саобраћајна незгода може имати и најтеже последице. 
У претходних пет година (од 2013. до 2017. године), у саобраћајним 
незгодама је погинуло осморо деце у својству бициклисте, тешко је 
повређено њих 217, док је лаке телесне повреде задобило 802 деце 
бициклиста. Дечаци као бициклисти више страдају у саобраћајним 
незгодама од девојчица. Према подацима из 2017. године, погинуло је двоје 
деце бициклиста и обоје су били мушког пола, док су од 193 повређене деце
 бициклиста њих 140 били дечаци (73% од укупног броја повређене деце 
бициклиста). Деца као бициклисти највише страдају у летњим месецима 
(јун, јул и август).  Када посматрамо доба дана, деца бициклисти у 
саобраћајним незгодама највише страдају у периоду од 16 до 20 часова 
(период сумрака и првог мрака).
Саобраћајне незгоде са децом бициклистима су најчешће тзв. ''бочни 
судари'' – ситуације када се деца бициклисти укључују са споредног пута на 
главни, када прелазе бициклом преко коловоза испред наилазећег возила и 
сл. Деца бициклисти најчешће страдају у саобраћајним незгодама са 
учешћем путничких аутомобила (преко 60% настрадале деце бициклиста). 
Просечна старост погинуле деце бициклиста је 11 година, а просечна 
старост повређене деце бициклиста је 10 година. Посматрано појединачно 
по годинама старости, највише повређене деце бициклиста је узраста од 11 
до 14 година, па је у тим годинама највећи ризик да деца бициклисти 
страдају у саобраћајним незгодама. 
Имајући претходно наведено у виду, Агенција за безбедност саобраћаја је 
уочила потребу да се посебна пажња посвети проблему безбедности деце 
бициклиста у саобраћају и активностима за унапређење њихове 
безбедности. Према досадашњим искуствима у овој области, показало се да 
је један од кључних елемената за смањење ризика страдања деце 
бициклиста у саобраћају улагање у континуирано саобраћајно образовање и 
едукацију деце о правилном и безбедном учествовању у саобраћају.

Циљ пројекта:
Едукација деце бициклиста основно-школског узраста о правилном и 
безбедном учествовању у саобраћају. 
Очекивани исходи пројекта (обуке) да деца:
 -Покажу разумевање значаја неопходне опреме (прслук, наруквице, светла, 

и др) и одеће за безбедно учешће у саобраћају;
 -Изведу једноставну проверу исправности бицикла;
 -Науче да се попну и сиђу са бицикла без помоћи;
 -Започну и наставе кретање бициклом без помоћи;
 -Зауставе се без помоћи;
 -Возе без помоћи најмање један минут;
 -Усмеравају бицикл тамо где желе;
 -Мењају степен преноса (тамо где их има);
 -Зауставе се брзо и контролисано;
 -Маневришу безбедно како би заобишли објекте;
 -Гледају око себе, чак и иза, без губљења контроле над бициклом;
 -Управљају бициклом једном руком, онда када је то неопходно;
 -Деле простор на улици/тротоару са другим учесницима у саобраћају;
 -Започну и заврше путовање на јавном путу;
 -Буду свесни потенцијалних ризика;
 -Разумеју како и када да сигнализирају намере другим учесницима у 

саобраћају;
 -Разумеју где да возе бицикл на путевима које користе;
 -Науче како се пролази поред паркираних и возила која се споро крећу;
 -Науче како да пролазе поред споредних путева;
 -Знају како да скрену лево и десно на пут/улицу нижег приоритета;
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 -Направе полукружно окретање;
 -Знају како да скрену лево и десно на пут/улицу вишег приоритета;
 -Знају како да скрену десно са пута/улице вишег приоритета на улицу нижег

 приоритета;
 -Покажу разумевање и спремност за доношење одлука, у складу са 

стратегијом безбедне вожње бицикла;
 -Покажу знање основних правила саобраћаја;
 -Препознају безбедне, односно небезбедне путање за вожњу бицикла;
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Деца бициклисти представљају посебно угрожену категорију учесника у 
саобраћају, па је у складу са тим потребно кроз едукацију деловати како би 
стицали позитивне ставове и навике. У складу са тим Понуђач је дужан да:
 oИзрада програма едукације, практични и теоретски део 
 oИзврши едукацију у 5 локалних самоуправа
 oАнгажује заштитно лице пројекта
 oОрганизује медијску промоцију активности
 oВизуелни идентитет Пројекта
 oВидео материјал са једне едукације
 oИзвештај о реализацији Пројекта

 1. Израда програма едукације

Програм едукације треба да садржи елементе у складу са приручником за 
децу бициклисте. Приручник је Агенција за безбедност саобраћаја израдила 
у 2017 години, а са садржином приручника можете се упознати на сајту 
Агенције за безбедност саобраћаја. Програм едукације садржи теоријски и 
практични део. 
Приликом израде теоријског дела програма едукације потребно је израдити 
план реализације часа, такође узети у обзир одређене аспекте и то:
 -Теме и њихов садржај морају бити у складу са законском регулативом у 

области безбедности саобраћаја у Републици Србији (Закон о безбедности 
саобраћаја на путевима Републике Србије, Правилник о саобраћајној 
сигнализацији и др);
 -Приликом избора и припреме садржаја тема, Понуђач је обавезан да узме у

 обзир статистичке податке о страдању деце бициклиста, о најчешћим 
грешкама које деца бициклисти чине, а које за последицу имају настанак 
саобраћајне незгоде
 -Теме у оквиру едукације мора бити усклађене са очекиваним исходима 

обуке, 
 -Програм едукације треба да садржи све разрађене детаље, целокупан 

садржај едукације у складу са претходним смерницама. Поред дела који се 
односи на садржај едукације, неопходно је израдити и пратећу презентацију
 која ће садржати слике и садржај у складу са претходним смерницама и са 
приручником. 
 -Трајање едукације да се уклопи у један школски час, у трајању од 30 

минута
Понуђач на основу датих смерница, врши израду теоријског дела програма 
едукације и даје предлог Наручиоцу. Наручилац даје смернице за 
унапређење едукације ако постоји потреба, и даје коначну сагласност на 
програм едукације. Понуђач доставља усвојен програм од стране Наручиоца
 у три штампана примерка, и на три ЦД-а у електронској форми (план 
реализације часа и „Power point“ презентацију).
Практични део обуке, потребно је направити план у складу са теоријским 
делом. На практичним примерима проћи кроз ситуације које су обрађене у 
теоријском делу. Наручилац ће за потребе практичне едукације обезбедити 
полигон за обуку. Накнадно након потписивања уговора са извођачем, биће 
достављен пројекат полигона, како би се садржај практичног дела обуке 
ускладио и са пројектом полигона. 

 2. Реализација едукација у 5 локалних самоуправа

Понуђач ће за потребе реализације пројекта извршити обуке у локалним 
самоуправама. Обука се врши у 5 основних школа, односно у свакој 
локалној самоуправи бирамо по једну школу за реализацију обуке. 
Наручилац ће на основу анализе извршити одабир локалних самоуправа у 
којима ће се вршити едукација (теоријски и практични део). Обука ће се 
вршити у 5 локалних самоуправа. Наручилац ће извршити одабир локација 
за обуку и преко локалних Савета за безбедност саобраћаја обезбедити 
Понуђачу контакте и потребне дозволе за реализацију едукација. Обавеза 
Понуђача је да направи временски распоред и са обезбеђеним контактима 
из локалних самоуправа обезбеди организацију и реализацију пројекта као и
 неопходан број учесника за реализацију. Понуђач обезбеђује предаваче и за
 теоријски и за практични део обуке.

Деца која пролазе обуку морају бити различитог узраста, подељена у две 
групе – од 7 до 11 година и од 11 до 15 година. Кроз едукацију треба да 
прође најмање 300 деце, односно у свакој локалној самоуправи кроз 
едукацију треба да прође најмање по 60 деце. 
Теоријски део одржава се у форми интерактивног часа, у трајању од 30 
минута, током кога се деци учесницима обуке (радионице) представљајају 

1
ком

1
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теме по усвојеном ходограму из плана часа. 
Практични део подразумева обуку учесника који садржи и вожњу бицикла 
на полигону, на којој сваки учесник мора проћи појединачни програм 
практичне обуке. Наручилац обезбеђује простор на коме се обука одржава 
(полигон), Понуђач обезбеђује учеснике обуке (радионице), предаваче и 
опрему (реквизите, бицикле и др.) неопходну за извођење практичне обуке. 
Наручилац ће обезбедити полигон, а Понуђач ће вршити транспорт 
полигона за потребе реализације у локалним самоуправама. 
Понуђач ће обезбедити 5 бицикала, која су намењени школама у којима се 
ради едукација. Понуђач ће обезбедити по један бицикл који остаје школи. 

 3. Заштитно лице пројекта

Имајући у виду специфичност и карактеристике циљне групе, као и 
последице које носе саобраћајне незгоде са децом бициклистима, Понуђач 
ће ангажовати лице које ће бити заштитно лице пројекта. Заштитно лице ће 
преносити поруке, али и бити носилац Пројекта. Сагласност на избор 
заштитног лица пројекта даје Наручилац.
Понуђач треба да предложи афирмисано заштитно лице из света 
бициклизма које је учествовало на великим светским такмичењима. 

 4. Организује медијску промоцију активности

Присуство медија на скупу. Приликом реализација обука у локалним 
самоуправама, Понуђач је у обавези да обезбеди присуство медија који ће 
извештавати о реализованим активностима. Медији који се позивају су 
писани медији, радио и ТВ медији, интернет медији. Понуђач даје предлог 
позива за медије и саопштења а Наручилац одобрава. Понуђач организује 
медијску најаву сваке појединачне едукације. Организација простора за 
давање изјава и техничка подршка су обавеза Понуђача, у координацији са 
Наручиоцем. 

 5. Визуелни идентитет пројекта

За потребе реализације пројекта, потребно је израдити визуални идентитет. 
Визуелни идентитет подразумева израду визуала за Facebook, којима ће се 
вршити промоција и најава пројекта на званичној Facebook страници 
Агенције за безбедност саобраћаја. Промоцију на  Facebook  страници врши
 Агенција за безбедност саобраћаја са својим, већ ангажованим ресурсима. 
Поред израде визуала за Facebook, потребно је да се уради дизајн за израду 
две „SCHARK FLAG BANER“. Извођач даје три предлога визуала за 
„SCHARK FLAG BANER“, а Понуђач даје сагласност. Након давања 
сагласности, Понуђач је у обавези да изради две „SCHARK FLAG 
BANER“. 
Спецификација за израду „SCHARK FLAG BANER“, 2 комада :

Конструкција: телескопска цев, фиберглас материјал, високог квалитета, 
савитљива и лагана за монтажу.
Висина постављеног банера: 3,4 м
Постоље: ПВЦ материјал, запремине од 9 до 11 литара
Застава димензија: 60 x 260 цм
Материјал заставе: полуестер 100% (115-125гр/м2)
Штампа заставе: Пун колор

 6. Видео материјал са једне едукације

Понуђач је у обавези да за Наручиоца уради видео материјал са једне 
целокупне едукације. Тај видео материјал подразумева снимак целокупне 
едукације, и теоријског и практичног дела. Овај снимак треба да буде у 
високој резолуцији, и Наручиоцу ће служити за даљу промоцију 
спроведених активности са децом бициклистима. Понуђач даје предлог где 
ће се вршити снимање, прибавља одговарајућа одобрења за снимање од 
стране учесника у едукацији (од школе, родитеља ученика). Наручилац даје 
сагласност где ће се радити видео материјал.

 7. Извештај о реализацији Пројекта

Понуђач доставља извештај о реализованим активностима, најкасније десет 
дана од дана реализације последње едукације. Извештај се доставља у 
електронској форми, на ЦД-у у три примерка, и треба да садржи: 
а) усвојени  програма едукације, практични и теоретски део
б) Извештај о реализованим едукацијама у 10 локалних самоуправа (место и
 време, име школе, податке о предавачима, број ученика по узрастима, 

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 83/18 / Страна 8 од 26



општи коментар за сваку засебну едукацију). За овај извештај потребно је 
направити прегледну табелу.
в) фотографије са свих едукација, посебно разврстане по локалним 
самоуправама (Понуђач доставља и сагласности за фотографисање, 
прибављене од лица која су на фотографијама)
г) видео материјал са једне едукације (Понуђач доставља и сагласности за 
снимање, прибављене од лица која су на снимцима)

У К У П Н О ( без ПДВ-а ):

ПДВ:

У К У П Н О ( са ПДВ-ом ):

Словима (без ПДВ-а):

 Датум: __________________ . године                                                                   Потпис овлашћеног лица
                                                                      
                                                                                      МП

Рок испоруке 90 дана од дана потписивања уговора
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд
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III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА (чл. 75. и 76 ЗЈН)

Ознака доказаР.бр.
1

2

3

уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
 порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода, не старијих од два месеца од дана 
отварања понуда.

Правно лице и предузетник

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

III-1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. ЗЈН)
          Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове да би учествовао у овом поступку јавне 
набавке:
          1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
          2. да он и његов законски заступник 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;
          3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Ко доставља

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

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре, не старијих од два месеца од дана отварања 
понуда.

извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда.

          Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.
          Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да достави доказе о испуњености обавезних 
услова, већ испуњеност доказује достављањем копије странице Регистра понуђача из које се јасно и 
недвосмислено види да је понуђач уписан у Регистар понуђача, или линка интернет странице 
надлежног органа на којој су исти подаци јавно доступни.
          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 
          Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
          Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда, сви 
подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове, а 
испуњеност обавезних услова доказују на исти начин као и понуђач.
          НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.
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          Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.

          Горе наведен(е) доказ(е) видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај 
образац редом којим су они наведени у табели.     
          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 76. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 
          Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
          НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

          Испуњеност додатног(их) услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, 
предузетник, односно физичко лице као понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

Ознака доказаР.бр. Ко доставља

III-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН)
          Понуђач мора да испуни следеће додатне услове да би учествовао у овом поступку јавне 
набавке:
          1. Да Понуђач није био неликвидан у последњих 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда
          2. Да понуђач у свакој од последње 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017) има остварен 
пословни приход од најмање 4.000.000.00 динара

           3. Да Понуђач има остварену сарадњу са најмање 2 локалне самоуправе у организацији обуке 
бициклиста
          4. Да је понуђач члан Бициклистичког савеза Србије
          5. Да је Понуђач организовао најмање 5 бициклистичких трка са преко 100 учесника

           6. Да понуђач обезбеди извршиоце, најмање четири запослена или ангажована лица, односно 
члана тима, а који чине:

 -2 дипломирана професора физичког васпитања и спорта – факултет спорта и физичког васпитања
 -Дипломирани психолог
 -Промо лице из света бициклизма које је учествовало на великим светским такмичењима

Потврда Народне банке Србије или линк ка интернет страници на којој су подаци 
јавно доступни, да понуђач у задњих 6 месеци од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ниједан дан

1. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Извештај о о бонитету за јавне набавке –БОН-ЈН –трећи део-сажети биланс успеха-
позиција 1-пословни приходи. Овај документ издаје Агенција за привредне регистре

2. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потписана и оверена потврда Наручиоца или копија уговора о сарадњи3. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потврда Бициклистичког савеза Србије4. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потписана и оверена Изјава понуђача из које се види тражено5. Правна лица предузетници и
 физичка лица

• Оверена и потписана изјава Понуђача
• CV за лица на траженим позицијама, оверен и потписан од стране Понуђача
• Копије диплома/уверења о дипломирању, као доказ захтеване стручне спреме 
• доказе о радном ангажовању за све чланове тима, у виду копија уговора о раду или 
уговора о ангажовању (који покривају период реализације предметне набавке)

6. Правна лица предузетници и
 физичка лица
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          Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију. Пропуст у достављању било којег 
документа или податка који се овим захтевом тражи представљаће ризик за понуђача и може довес-
ти до одбијања његове понуде.                    
          1. Понуда мора да буде достављена на српском језику. Поједини делови понуде могу бити 
достављени и на неком старном језику и ти делови ће бити посебно напоменути, а обавезно је 
доставити и превод на српски језик.У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 
односно понуде, на српском језику.
          2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним обрасцима. 
Понуда мора да буде јасна и  потписана и оверена од стране овлашћеног представника понуђача. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним обрасцима, у за то 
предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима ручно, писаћом машином 
или на рачунару.
          Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној 
документацији и овом упутству.
          Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем 
постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене.
          Наручилац препоручује Понуђачу да сваку страну и документ који чине понуду нумерише 
редним бројем странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац, и повеже у целину 
јемствеником, или на други адекватан начин, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати 
или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
          За потпуну и исправну понуду понуђач доставља све доказе тражене претходним поглављем 
главом УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА, као и следеће попуњене и оверене обрасце са 
припадајућим захтеваним доказима:
          - Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена - структура 
цена);
          - Образац понуде;         
          - Образац подаци о понуђачу (подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди ако постоје);
          - Модел уговора;
          - Образац трошкова припреме понуде (уколико се тражи накнада трошкова у складу са ЗЈН);
          - Бланко сопствену соло меницу за озбиљност понуде, без протеста, са потврдом пословне 
банке о регистрацији менице, копијом депонованих потписа пословне банке и меничним 
овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од вредности 
понуде (без ПДВ-а) Уколико се ради о јавној набавци обликованој по партијама понуђач може 
поднети средство за озбиљност понуде за сваку партију посебно или збирно за све партије за које 
подноси понуду.
          - Прилог број 1 - Изјава понуђача о независној понуди;
          - Прилог број 2 - Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне 
документације;
          - Прилог број 3 - Изјава понуђача о достављању средства обезбеђења за извршење уговорне 
обавезе и повраћај аванса, ако понуђач тражи аванс; 
          - Прилог број 4 - Изјава понуђача о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине и интетлектуалној својини. 
          - Остали прилози тражени документацијом.

          ОПШТИ УСЛОВИ:

IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

         Рок за подношење понуда је 21.9.2018. године до 11,30 часова. Благовременим се сматрају 
понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило, 
најкасније до наведеног рока . 
          Понуда поднета после наведеног рока сматраће се неблаговремена и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.
          Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за набавку тренинга безбедне
 вожње за бициклисте,  број јавне набавке 83/18'' 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. Понуде  које нису затворене, које су непотпуне или су стигле 
после наведеног рока, неће бити разматране. 
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          3. Уколико је јавна набавка обликована по партијама понуђач може поднети понуду за једну, 
више или све партије. Уколико се понуда подноси за више партија, приликом подношења,  целу 
понуду упаковати у један омот са јасном назнаком за које се партије понуда подноси. 
          4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
          5. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
Измена и допуна понуде се врше на исти начин и под истим условима који важе за предају понуде, 
уз истовремено обавештавање наручиоца да је извршена измена, односно допуна понуде. Опозив 
понуде се врши писменим захтевом према Наручиоцу за опозив понуде;
          6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
          7. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора у својој понуди да наведе проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Наручилац ће све доспеле обавезе преносити 
искључиво понуђачу, осим уколико понуђач изричито писмено не захтева да Наручилац део 
доспелих обавеза пренесе Подизвођачу. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је
 да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4)  
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача.

          15.  Понуђач за кога наручилац поседује неки од доказа из члана 82. ЗЈН, уколико буде изабран
 као најповољнији, обавезан је да као средство додатног  обезбеђења за извршења уговорне обавезе 

          10. Цена се исказује јединствено у динарима, бројчано и словима, и мора бити фиксна тј. не 
може се мењати до коначног испуњења уговора.
          Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене,у складу са чланом 92. ЗЈН.     
     
          11. Називи државних органа или организација, односно органа 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, су наведени у 
претходном поглављу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА.
          12. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови средстава обезбеђења испуњења 
појединих обавеза понуђача су наведени у овом Упутству, Обрасцу понуде и прилозима., уколико 
исто наручилац захтева;
          13. Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима, подизвођачима и учесницима у 
заједничкој понуди, као и податке из саме понуде које је, као такве, понуђач видно означио ;
          14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока
 за подношење понуде. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
          НАПОМЕНА: ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА ТЕЛЕФОНОМ 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

Додатне услове понуђач може испуњавати преко подизвођача, под условом да се ти додатни услови 
односе на капацитете који су неопходни за део посла који ће понуђач поверити подизвођачу, 
односно део додатних услова које испуњава преко подизвођача мора бити у директној вези са делом 
посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци;
               8. Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
              1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
              2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У случају заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов
 из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова;
             9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуалне друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде су наведени у Обрасцу понуде;

          Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла 
Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 404/IV 21.9.2018. године у 12,00 часова. 
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          20. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
 захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у року до три дана у случајевима из члана 112. 
став 2. ЗЈН.

достави меницу са потврдом пословне банке о регистрацији менице, картоном депонованих потписа 
и овлашћењем да се меница може попунити до  15% од понуђене вредности (без ПДВ-а);
          16. Врста критеријума за оцену понуда је 'најнижа понуђена цена' . 
          17. Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива 
се  на најнижој цени као једином критеријуму. Уколико два или више понуђача поднесу понуду са 
истом, најповољнијом ценом предност при додели уговора ће имати понуђач са краћим роком 
испоруке
          18 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
          19. Свако лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН, има 
право да током целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца покрене Захтев за 
заштиту права. Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне 
документације сматраће се благо-временим уколико је примљен од стране наручиоца седам  дана пре
 истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Након доношења одлуке Наручиоца по предметној јавној набавци рок за достављање Захтева за 
заштиту права је десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 
заштиту права понуђача подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом. Копију Захтева подносилац доставља Комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси ЗЗП, сврха: Републичка административна такса за набавку 83/18 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно 0.1 % понуђене цене понуђача којем је додељен
 уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00  динара.
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Понуда: Тренинг безбедне вожње за бициклисте 

Понуду дајемо (заокружити и унети подизвођаче-учеснике у заједничкој понуди ако их има):
а. самостално                                      б. са подизвођачем                                в. заједничка понуда
                                                      1. __________________                        1. ___________________
                                                      2. __________________                        2. ___________________
                                                      3. __________________                        3. ___________________
                                                      4. __________________                        4. ___________________
                                                      5. __________________                        5. ___________________

П О Н У Д У -  бр. ____________ од ______________ 20___. године

цифарски износ

Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци тренинга безбедне вожње 
за бициклисте, брoj ЈН - 83/18, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе 
за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 21.8.2018. године, неопозиво дајемо 
следећу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________

Износ ПДВ-а (___________ %) цифарски износ

цифарски износ

V.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА
Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима - 
без обрачунатог ПДВ-а
словима: ________________________________________ дин

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин
словима: ________________________________________ дин

Место и датум:                                                                                                       ПОНУЂАЧ
________________________                                МП                             _____________________
                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица)

Рок важења (опција) понуде je 60 дана
Рок и начин плаћања: до 10 дана по извршеној услузи, достављању извештаја о реализованим 
активностима и исправног рачуна
Рок извршења услуге: ______________________  (90 дана од дана потписивања уговора)

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ, 
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 83/18 / Страна 15 од 26



1. Пун назив понуђача: _______________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Лице овлашћено за потписивање уговора: _______________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс: ___________________________________________________________

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

________________________                                МП                             _____________________

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци тренинга безбедне вожње 
за бициклисте, брoj ЈН - 83/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за
 јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 21.8.2018. године, неопозиво дајемо следеће
 податке:

             (потпис овлашћеног лица)

11. Електронска адреса:_______________________________________________

V/1 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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1. Пун назив : ______________________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Овлашћено лице: __________________________________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс ___________________________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

________________________                                МП                             _____________________
             (потпис овлашћеног лица)

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци тренинга безбедне вожње 
за бициклисте, брoj ЈН - 83/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за
 јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 21.8.2018. године, неопозиво дајемо следеће
 податке:

11. Електронска адреса:_______________________________________________

НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА
 ПРИЛАГАТИ.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда  овај образац 
ископирати за сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и попуњен, оверен и 
потписан од стране овлашћеног лица подизвођача-учесника у заједничкој понуди приложити уз 
понуду уз заокруживање у наслову ПОДИЗВОЂАЧ, односно УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да буде подизвођач или учесник у 
заједничкој понуди.
Уз понуду учесници у заједничкој понуди су дужни да доставе споразум којим се дефинишу 
међусобне обавезе у вези извршења уговора, у складу са чланом 81. ЗЈН.

V/2 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ (ЗАОКРУЖИТИ)
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          Предмет уговора је набавка тренинга безбедне вожње за бициклисте (у даљем тексту: предмет 
набавке) у свему према конкурсној документацији и понуди. 

Члан 2.

          Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи
                                        ___________________  динара без ПДВ-а

                                        ___________________  динара ПДВ

                                        ___________________  динара. са ПДВ-ом.
          Цена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања уговора.. 

Члан 5.

Члан 1.

          Закључен између:
          1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа в.д. 
директора Јасмина Милошевић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 
17791303 
и
          2. Предузећа _____________________ ,  ____________________ , улица _________________ , 
кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Извршилац), ПИБ ___________ , 
Мат.бр._____________.

          Уговорне стране констатују:
          - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење  понуда за отворени поступак јавне набавке 
тренинга безбедне вожње за бициклисте објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту 
Агенције за безбедност саобраћаја 21.8.2018 године, спровео поступак јавне набавке услуга број 
83/18,
          - да је Испоручилац  __. __.____. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка 
тренинга безбедне вожње за бициклисте, заведену под бројем ______ (НЕ ПОПУЊАВАТИ), која се 
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,
           - да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој 
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део,
          - да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.

Члан 3.

Члан 4.

          Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац 
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о 
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и 
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне
 вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, као 
средство финансијског обезбеђења за  извршење уговорне обавезе .

          Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу платити предмет набавке у року до _____ дана  након 
испоруке, записничке примопредаје предмета набавке и испостављеног рачуна.

VI -  МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци тренинга безбедне вожње за бициклисте, брoj ЈН - 83/18

          Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Испоручиоца.
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Члан 7.

Члан 8.

          Извршилац се обавезује да ће услугу која је предмет набавке овог уговора извршити у року од 
______ дана (словима: ________________________ дана) од дана потписивања овог уговора франко 
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд и да ће један дан пре 
испоруке, Наручиоцу послати писмено обавештење о спремности за испоруку.
           Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке 
у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити у примереном року утврђеном у 
записнику о примопредаји 

          Извршилац се обавезује да:
          - изврши услугу која је предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
          - изврши услугу у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом и 
карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде Извршиоца;
          - испоручи сву неопходну техничку документацију;
          - преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора.

Члан 9.

Члан 10.

Члан 11.

Члан 6.
           Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства 
финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе од стране Наручиоца.

           Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без 
посебног обавештавања Испоручиоца. 
           Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
           - прекорачи уговорене рокове за испоруку предмета набавке из разлога који се не могу 
 приписати вишој сили;
           - не испуњава у потпуности све уговорне одредбе,
           - у другим случајевима предвиђеним конкурсном документацијом.
           Под вишом силом се подразумевају околности које могу настати током извршења уговора, а
 које у време закључења уговора уговорне стране нису могле предвидети, нити их у тренутку 
наступања могу отклонити сопственим снагама, као нпр.елементарне непогоде, пожар, земљотрес
 и сл.

          Наручилац се обавезује да:
          - обезбеди пријем предмета набавке на одговарајућу локацију;
          - плати цену Извршиоцу за испоручени предмет набавке. 

           Ако Испоручилац касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писменој форми 
обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период кашњења и обавезује се да плати 
наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% (2 промила) од укупне вредности предмета набавке (без 
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет посто) од укупне уговорене вредности (без ПДВ
-а). 
          Уколико је предмет набавке сачињен од независних функционалних целина Наручилац може 
да обрачуна уговорену казну само за укупну вредност дела предмета набавке (без ПДВ-а) са којим 
Испоручилац касни са испоруком.
           Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% (пет посто) од укупне 
вредности предмета набавке (без ПДВ-а) из уговора, Наручилац, поред наплате казне из става 1. овог
 члана, може раскинути уговор и реализовати инструмент за обезбеђење извршења уговорне обавезе. 

          Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.
           Уколико спорови између Извршиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се 
надлежност Привредног суда у Београду.
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ИЗВРШИЛАЦ

________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ
в.д. директора

Јасмина Милошевић

Члан 12.

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ 
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, 
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ 
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ) 
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
           Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица .
           За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима.
           Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.

Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди
                                      са подизвођачем                                заједничка понуда
                                     1. __________________                        1. ___________________

                                     2. __________________                        2. ___________________

                                     3. __________________                        3. ___________________

                                     4. __________________                        4. ___________________

                                     5. __________________                        5. ___________________
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VII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
број

Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

1 Трошкови израде узорка 
или модела

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

2 Трошкови прибављања 
сресдастава обезбеђења

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

3 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

4 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

5 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

6 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

7 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

8 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

9 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

10 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

          Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде.
          Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.
          Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
УКОЛИКО СЕ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НЕЋЕ ТРАЖИТИ НАКНАДА 
ТРОШКОВА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

Место и датум:                                                                                                       
________________________                                МП                             _____________________

             (потпис овлашћеног лица)

        У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 
и 68/15), понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
 припремања понуде, како следи у табели:
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Прилог број 1.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава о независној понуди

          Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  смо 
понуду у отвореном поступку тренинга безбедне вожње за бициклисте, број ЈН - 83/18 поднели 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________                             (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Прилог број 2.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач прихвата услове из
јавног позива и конкурсне документације

          Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 
21.8.2018. године и конкурсне документације у отвореном поступку тренинга безбедне вожње за 
бициклисте, број ЈН - 83/18.

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________                             (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Назив понуђача: ____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: ______________________________

Изјава о достављању средстава обезбеђења извршења уговорне обавезе

          Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке тренинга безбедне вожње за бициклисте (ЈН - 83/18), приликом закључења 
уговора, а најкасније у року од три дана доставити наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без 
протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном 
депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да 
меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности посла као средство финансијског обезбеђења 
уговора, за извршење уговорне обавезе. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________                             (МП)

Прилог број 3.

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 83/18 / Страна 24 од 26



Прилог број 4.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

          Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у 
потпуности поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења ове понуде.
          Изјава је дата уз понуду у отвореном поступку тренинга безбедне вожње за бициклисте ЈН - 
83/18.
          

Дана: ______________                             (МП) (потпис овлашћеног лица)
___________________________У __________________

Изјава да понуђач испуњава прoписе о заштити на раду, запошљавању, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Прилог број 5.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

                            Изјава да понуђач испуњава услове из чл.75. и 76. ЗЈН                    

          Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у пот-
пуности испуњавамо све услове из чл.75. и 76. ЗЈН, позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 21.8.2018. године и 
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 3. и део III-2 Додатни услови, тачка 
1.) у отвореном поступку тренинга безбедне вожње за бициклисте ЈН - 83/18.
          

У __________________                                                             ___________________________ 
                                                                                                           (потпис овлашћеног лица)
Дана: ______________                             (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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