


II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА И 
ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ)

НАЗИВРед.
број

Јед.
мере

Цена по 
јединици 

мере

Унапређење и израда приручника и стручне литературе за обуку и стручни испит за контролоре на техничким
 прегледима у Републици Србији

Кол. ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

 КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Увођење система лиценцирања контролора техничких прегледа ствара 
предуслов да цео систем техничких прегледа у Републици Србији буде 
ефикаснији, стручнији и са знатно вишим степеном личне одговорности 
него што је то сад. Ангажовањем најшире стручне јавности из ове области 
постигао би се висок ниво квалитета стручне литературе која би се 
користила за обуку ових кадрова, припрему стручног испита, али и као 
помоћ у свакодневном раду.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима  („Службени гласник РС”, 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15 - др. Закон и 9/16 - Одлука 
УС) је прописано да Агенција за безбедност саобраћаја организује и 
спроводи обуку контролора техничког прегледа, стручни испит за 
контролора техничког прегледа, унапређење знања и вештина за 
контролора техничког прегледа и организује, спроводи проверу знања и 
вештина за контролора техничког прегледа и води евиденцију о издатим 
дозволама.
Тренутно у Србији  ради око 1300 привредних друштава овлашћених за 
вршење техничког прегледа возила и процена је да ради око 3000 
контролора техничког прегледа.
Како је у претходном периоду извршено истраживање које је обухватило 
искуства развијених земаља ЕУ и земаља у окружењу и утврђивање 
образовне потребе лица која се овим послова тренутно баве у Србији, а 
имајући у виду да је Правилник о техничком прегледу возила ступио на 
снагу, и како би Агенција започела, након усвајања Правилника о 
контролорима техничког прегледа са обуком контролора техничког 
прегледа потребно је унапредити литературу која ће се користити приликом
 обуке контролора.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца (Агенција за безбедност 
саобраћаја) изради пројекат: „УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗРАДА ПРИРУЧНИКА 
И ПРАТЕЋЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ОБУКУ И СТРУЧНИ ИСПИТ 
ЗА КОНТРОЛОРЕ НА ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДИМА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ“, према техничким захтевима Наручиоца. 

 1.1.Приручник и пратећа стручна литература за обуку и стручни испит за 
контролоре на техничким прегледима у Републици Србији (у даљем тексту: 
Приручник) мора да садржи следеће тематске целине у складу са наставним 
програмом Правилника о контролорима:
 -Програм теоријске обуке,
 -Програм практичне обуке.

Детаљан наставни програм доставља Наручилац.
 1.2.Понуђач формира радну групу која даје смернице за пројекат, коју чине 

пет чланова, од тога два члана радне групе су запослени Агенције за 
безбедност саобраћаја.

 1.3.Свако поглавље у приручнику треба да има, поред основног текста и:
 •Наслов поглавља,
 •Резиме
 •Напомене (у фуснотама или енднотама),
 •Питања за проверу знања, 
 •Литературу и референце.

 1.4.Приручник мора бити написан тако да материја буде јасно изложена, уз 
коришћења примера из праксе.

 1.5.Приручник мора бити логично структуиран.
 1.6.Делови, поглавља или друге целине морају да буду заокружени и 

повезани, а њихов редослед логичан.
 1.7.Приручник мора да буде написан академским, неутралним стилом 

излагања, тако да буде прилагођен за употребу од стране различитих 
структура корисника.

 1.8.Основни текст Приручника треба да чине текстуално изложена материја 
и илустрације, табеле и слике интегрисане у текст. Све наведене садржаје 
Приручника је неопходно доставити појединачно у оригиналном формату.

 1.9.Приложене илустрације, табеле и слике треба да буду интегрисане у 
текст, у обиму који је примерен садржају материје кoја се обрађује.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРОЈЕКТА

Резултате пројектног задатка потребно је даставити, поштујући задату 
динамику и форму доставе, на следећи начин:
Динамика достављања резултата пројектног задатка вршиће се кроз четири 
(4) фазе: 

 I.Испорука прве фазе у року од 15 дана, од дана потписивања Уговора, 
обухвата достављање резултата анализе материјала достављеног од стране 
Наручиоца и предлоге унапређења програма теоријске и практичне обуке.

 II.Испорука друге фазе у року од 90 дана, од дана потписивања Уговора, 
обухвата достављање резултата дефинисаних програмом теоријске обуке и 
дела Приручника који се односи на теоријску обуку. 

 III.Испорука треће фазе у року од 150 дана, од дана потписивања Уговора, 
обухвата достављање резултата дефинисаних програмом практичне обуке и 
дела Приручника који се односи на практичну обуку.

 IV.Понуђач, након добијања и одобрења свих ставки пројекта од стране 
Наручиоца, у року од 30 дана, доставља коначну збирну верзију пројекта. 
Понуђач је дужан да Приручник преда у електронском облику на CD у 
*.docx и *.pdf формату припремљен за штампу на папиру А4 формата, као и
 одштампану верзију у 3 (три) примерка уз одговарајући пропратни акт, а у 
складу са следећим параметрима:
 •Врста слова:Times New Roman , фонт ћирилични; 
 •Величина слова за наслове је 12 (Bold или Italic), за основни текст је 11 и за

 текст у фуснотама је 9.
Понуђач је обавезан да обезбеди независну рецензију Приручника и да 
писмени извештај рецензента са потписом достави Агенцији, уз „матрицу“ 
Приручника и писмени извештај самих аутора.
На Приручнику се морају назначити: име и презиме аутора, имена других 
сарадника, наслов и име рецензента. 
Коректуру и лектуру текста обезбеђује Понуђач.
Припремљена „матрица“ текста на А4 формату треба да обезбеди прелом 
текста за штампу на Б5 формату.
Понуђач је дужан да обезбеди каталогизацију, односно каталошки запис у 
публикацији - CIP (Cataloguing in Publication) за Приручник.

1
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1
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Сва ауторска права за штампање и дистрибуцију Приручника, као и за 
накнадне измене и допуне издања Приручника се преносе на Агенцију.
Контролу квалитета у изради Приручника вршиће Агенција путем 
системског праћења и контролисања квалитета Приручника у погледу 
садржаја, структуре, стила и обима у току израде Приручника.
Понуђач је у обавези да најмање два пута у току израде Приручника, а пре 
достављања финалне верзије Приручника упознаје Наручиоца са 
динамиком и квалитетом израђеног материјала.
Контролу квалитета Приручника вршиће комисија коју формира Агенција. 
У поступку контроле квалитета утврђиваће се да ли Приручник задовољава 
утврђене услове.
Уколико Приручник не задовољава неке од утврђених стандарда одредиће 
се додатни рок за исправку, након чега Агенција може наплатити уговорну 
казну и раскинути уговор, уз активирање инструмената обезбеђења доброг 
извршења посла.

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 01.07.2019. године
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд
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Понуда: Унапређење и израда приручника и стручне литературе за обуку и стручни испит за 
контролоре на техничким прегледима у Републици Србији 

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 унапређења и израде 
приручника и стручне литературе за обуку и стручни испит за контролоре на техничким прегледима 
у Републици Србији, брoj ЈН - 107/18, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу 
Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 25.10.2018. 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: по фазама,у складу са дефинисаним начином достављања пројекта и то: 50% 
вредности понуде по завршетку I фазе,10% по завршетку II фазе,20% по завршетку III фазе и остатак 
(20%) по достављању коначне верзије пројекта,исправног рачуна и потпис записника
Рок извршења услуге: ______________________  (01.07.2019. године)

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