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ОПИС

У складу са циљевима „Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у 
Републици Србији за период од 2015-2020. године", да од 2020. године 
нема погинуле деце у саобраћају и да се преполови број тешко повређене 
деце у односу на 2011. годину, интензивиране су активности које су 
усмерене на постизање квалитетнијег саобраћајног образовања и васпитања 
деце.
Континуирано и квалитетно образовање од најранијег животног доба 
предуслов је за касније безбедно учешће у саобраћају. Реализација 
такмичења и смотри показали су се као модели који омогућавају 
савладавање различитих тема на ефикасан начин, где деца кроз дружење и 
игру лакше и брже усвоје нова знања из разних области. Током 2017. 
године, припремљена је методологија спровођења смотри предшколске и 
деце из нижих разреда основних школа на тему безбедности саобраћаја, а 
цео пројекат је назван "Пажљивкова смотра". На тај начин, системски се 
приступило саобраћајном образовању и васпитању, односно да кроз смотру 
деца обнављају досадашња знања и стичу нова знања о безбедном 
понашању у саобраћају. Предности реализације пројекта, поред унапређења 
саобраћајног образовања и васпитања, огледа се у томе што реализацијом 
пројекта подстичемо и унапређујемо саобраћајно образовање и васпитање 
деце на нивоу предшколских установа и основних школа (свако дете је 
укључено у пројекат), подстичемо родитеље да посвете више времена раду 
са децом на тему „Како бити безбедан у саобраћају“, вреднују се и 
награђују учитељи, васпитачи и институције (основне школе - ОШ и 
предшколске установе - ПУ) који раде квалитетније са децом од других, а 
све у циљу безбедног учешћа деце у саобраћају.
У првој години реализације пројекта, одржана је пилот смотра на нивоу 
установа (ПУ и ОШ), у 5 одабраних локалних самоуправа које су показале 
интересовање за учешће у пилот пројекту. То су општина Темерин, градска 
општина Савски Венац (град Београд), општина Врњачка Бања, општина 
Чајетина и град Врање. Одабране су јединице локалних самоуправа из 
различитих школских управа (ШУ), са различитим специфичностима. У 
општини Темерин која припада ШУ у Новом Саду тестирана је смотра и на 
мађарском језику, док је у градској општини Савски Венац проверена 
могућност реализације смотре у граду Београду. У општини Чајетина 
посебно је проверена могућност реализације смотре у разуђеним 
подручним ОШ, ПУ, групама деце и одељењима ученика. У граду Врању 
проверене су могућности и проблеми организације смотре у граду, тј. у 
већој јединици локалне самоуправе. Коначно, у Врњачкој Бањи су 
проверене могућности организације смотре у централној Србији и 
могућности организације републичке смотре. Пилот пројектом обухваћено 
је и укључено више од 150 васпитача и учитеља и више од 5.250 деце 
предшколског узраста, односно првог и другог разреда основних школа.
О успешности пилот пројекта „Пажљивкова смотра" говори податак да 
79% васпитача/учитеља сматра да децу могу кроз овакав вид неформалног 
образовања припремити и пренети им важне информације о безбедном 
учествовању у саобраћају, док је 90% испитаних васпитача/учитеља 
заинтересовано да се више посвете саобраћајном образовању и васпитању 
деце кроз овакав вид преношења знања.
Имајући наведене резултате у виду, током 2019. године планирана је 
организација и реализација пројекта „Пажљивкова смотра" на нивоу 
Републике Србије, у сарадњи са свим субјектима који су задужени за 
унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце. Посебна подршка 
очекује се од представника локалних Тела за координацију послова 
безбедности саобраћаја који уз помоћ Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије треба да припреме и реализују школску и општинску 
смотру.
Према методологији о реализацији Пажљивкове смотре, разликујемо 
четири врсте смотри:

 I.фаза - смотра у предшколским установама (ПУ) и у основним школама 
(ОШ) -
тестирање деце и ученика и избор трочланих екипа које ће представљати 
установу (која је пријављена за смотре) и ићи на општинско такмичење - 
ШКОЛСКА СМОТРА;

 II.фаза - у којој учествује по једна екипа из свих установа
(предшколских установа и основних школа, односно подружних школа и 
објеката
предшколских установа које су пријављене за смору) са територије једне 
општине - ОПШТИНСКА СМОТРА;

 III.фаза - у којој учествује по три екипе (три старосне групе из свих 
општина са територије једног региона - школске управе - РЕГИОНАЛНА 
СМОТРА и
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 IV.фаза - у коме учествују по три екипе (три старосне групе) из сваке од 18 
школских управа - региона Србије - РЕПУБЛИЧКА СМОТРА.
Деца чије се учешће у пројекту очекује су предшколци (деца која наредне 
године полазе у први разред), први и други разред основних школа.
Извршилац је одговоран да квалитетно и стручно организује и реализује 
све послове из овог пројектног задатка, односно спроведе све обавезе из 
свих фаза смотре за потребе Наручиоца. У наставку пројектног задатка 
детаљно су описане обавезе Извршиоца у погледу организације и 
реализације, у односу на ниво (фазе) смотре.
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1. ПРИПРЕМА ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ

За потребе реализације пројекта, током 2017. године, израђена је 
методологија спровођење смотре деце предшколског и нижих разреда 
основне школе са 270 питања. Понуђач је у обавези да за сва питања која 
немају одређене елементе (фотографије - илустрације, видео записе и аудио 
записе) или су ти елементи преузети из других извора уз сагласност да су 
доступни Агенцији само за коришћење у реализацији пилот пројекта, 
изради одговарајуће елементе како би питања могла да се користе за све 
фазе смотри. Број питања за које је потребно израдити наведене елементе 
(фотографија - илустрација, видео записа и аудио записа) износи најмање 
60, али није већи од 90 елемената.
Фотографије - илустрације, видео записи и аудио записи морају да буду 
визуелно усклађени са постојећим решењима која се већ налазе у питањима 
која представљају власништво Агенције и која се користе за рад са децом. 
Изабрани Понуђач дужан је да ангажује илустратора који има искуства у 
изради фотографија – илустрација за децу. Наручилац даје сагласност на 
визуелно решење фотографија – илустрација.
Одабир питања која ће се користити у реализацији неких од фаза смотри 
врши Наручилац.
Понуђач је у обавези да формира тим који сачињавају најмање педагог, 
психолог, професор разредне наставе, учитељ, васпитач, као и два 
инжењера саобраћаја. Сви наведени морају да имају искуства у едукацији, 
реализацији пројеката или раду са децом. Задатак тима је да прегледа сва 
постојећа питања која поседује Наручилац, достави коментаре на исте и 
унапреди питања за одржавање свих нивоа смотри.
Понуђач је у обавези да ангажује графичког дизајнера чији је задатак да 
дизајнира све тестове који ће се користити у првој фази смотре. Сагласност 
или одобравање дизајна теста, пре штампе, даје Наручилац. Графички 
дизајнер припрема и остала решења потребна за одржавање смотре, по 
захтеву Наручиоца.
Понуђач је у обавези да свакој локалној самоуправи која изврши пријаву за 
учешће у смотри достави припрему за штампу теста по узрастима 
(предшколци, први и други разред) у електронском формату, како би свако 
дете у локалној самоуправи могло да уради наведени тест, који ће 
представници локалне самоуправе одштампати и поделити.
Понуђач је у обавези да изврши обуку модератора и техничке службе 
(оператера) који ће бити укључени у реализацији општинске смотре у 
локалним самоуправама на нивоу формираних регионалних центара. Обуку 
Понуђач реализује у сарадњи са Наручиоцем. Понуђач је дужан да обезбеди 
храну и пиће за све учеснике, као и техничке елементе (лаптоп, платно, 
презентер, пројектор и презентације које ће бити приказиване) и особље 
које ће пратити обуку.
Под појмом модератор подразумева се лице које ће водити смотру и имати 
статус водитеља, док је оператер лице које управља апликацијом за 
реализацију смотре.
Понуђач је у обавези да изврши превод дизајнираних тестова за прву фазу 
смотре, на које је Наручилац дао сагласност, на језике националних мањина 
уколико се локалне самоуправе које учествују у смотри изјасне да учешће у 
смотри узимају и деца која наставу похађају на језику националних мањина 
и да су им такви тестови потребни за децу. Понуђач је у обавези да изврши 
и превод питања која ће се користити у осталим фазама смотри, уколико на 
њима учествују деца која су се изјаснила да желе пратити смотру на језику 
националних мањина. Језици националних мањина који се могу појавити у 
реализацији смотре су: мађарски, словачки, албански, русински и румунски 
језик.
Понуђач треба да формира четири регионална центра, у четири већа града, 
за реализацију Пажљивкове смотре, и то у Београду, Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу. У регионалним центрима потребно је реализовати све 
активности које претходе реализацију свих четири фаза Пажљивкове 
смотре. Понуђач именује главног координатора у сваком од центара који ће 
управљати координаторима именованим на нивоу школске управе.
Понуђач треба да обезбеди координатора у свакој школској управи у 
Републици Србији из које се пријави локална самоуправа за учешће у 
смотри. Координатор надгледа реализацију смотре на нивоу прве и друге 
фазе (школске и општинске смотре), односно прати спровођење смотре у 
свакој локалној управи која припада одређеној школској управи. По 
реализацији сваке смотре, координатор доставља Извештај о спроведеној 
смотри који је дефинисан методологијом реализације смотре. Обуку 
координатора реализује Понуђач у сарадњи са Наручиоцем. Списак 
координатора, односно лица која ће бити задужена за спровођење смотре 
Понуђач доставља Наручиоцу пре почетка реализације школске смотре. 
Списак школских управа налази се на сајту министарства надлежног за 
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послове образовања.
Изабрани Понуђач дужан је да дизајнира брошуру о реализованом пилот 
пројекту из 2017. године и одштампа је у 500 примерака. Брошура 
представља саставни део материјала за обуку модератора и биће подељена 
током обуке модератора на нивоу школских управа. Дизајн брошуре ради 
Понуђач, док Наручилац обезбеђује материјал за израду брошуре и даје 
сагласност на дизајн брошуре пре штампе брошуре.
Број страна брошуре не може бити мањи од 10, а не већи од 12 страна. 
Корице су укључене у наведени број страна. Штампа мора бити пун колор, 
двострано, а формат брошуре је Б5 димензија. Корице брошуре треба да 
буду израђене од папира кунстдрук 300 gr., док листови брошуре требају да 
буду израђене од кунстдрук 100 gr. Коричење треба да буде кламовање - 2 
кламера, док корица брошуре треба да буде мат пластификација.
План реализације и календар активности за сваку од реализације смотре 
потребно је да Понуђач дефинише у сарадњи са Наручиоцем. Понуђач 
израђује план реализације смотре и календар активности у свакој фази. 
Наручилац даје сагласност на план реализације и календар активности у 
свакој фази.
Позив локалним самоуправама за учешће у пројекту Пажљивкова смотра
Понуђач дизајнира јавни позив за учешће у пројекту Пажљивкова смотра, а 
Наручилац позив доставља свим локалним Саветима за безбедност 
саобраћаја. Наручилац обезбеђује материјал за састављање позива и 
доставља Понуђачу на дизајнирање. Наручилац даје сагласност на изглед и 
дизајн позива.
Број локалних самоуправа које ће узети учешће у пројекту није прецизно 
познат, али на основу досадашњих истраживања и реализација других 
пројеката и активности са децом у локалним самоуправама, очекивано 
(планирано) је учешће око 80 локалних самоуправа. Понуђач је у обавези 
да подстакне укључивање што већег броја локалних самоуправа у пројекат. 
Максималан број локалних самоуправа који могу узети учешће у смотри је 
161 локална самоуправа, а тачан број локалних самоуправа које ће бити 
обухваћене пројектом и чије се учешће очекује биће познато тек по слању 
званичног позива за учешће у пројекту и пријавама представника локалних 
самоуправа.
Понуђач је дужан да обезбеди и подстакне што већи одзив представника 
локалних самоуправа за учешће у пројекту и оствари контакт са свим 
локалним самоуправама у циљу провере заинтересованости и могућности 
учешћа у пројекту.
Позив за смотру Понуђач доставља електронским путем представницима 
локалних самоуправа, док телефонским путем проверава да ли је позив 
достављен и каква је заинтересованост локалне самоуправе за учешће у 
пројекту, након чега обавештава Наручиоца.
Апликације Пажљивков дневник и Пажљивкова смотра
Током 2018. године, за потребе реализације пројекта Пажљивкова смотра, 
успостављена је апликација Пажљивков дневник и Пажљивкова смотра. 
Пажљивков дневник се састоји из Web апликације и базе свих учесника у 
Пажљивковој смотри. Путем Пажљивковог дневника и базе података прати 
се знање детета о безбедном учешћу у саобраћају, усмеравају се 
учитељи/васпитачи, родитељи и представници локалних Савета на које 
теме требају обратити посебну пажњу приликом едукације деце, а знање 
детета се континуирано прати из године у годину, односно од тренутка 
када учествује у смотри као предшколац до завршетка основне школе (или 
постојања Пажљивкове смотре за одређени узраст). Апликација се користи 
за реализацију свих нивоа смотри.
Веб апликација Пажљивкова смотра се састоји из корисничког дела 
апликације који је доступан представницима који реализују смотру 
(локалним самоуправама и Агенцији) и административног дела апликације. 
Апликација се користи за реализацију општинске, регионалне и републичке 
смотре.
Наручилац ће организовати обуку представника Понуђача за управљање 
апликацијама током реализације смотре. Понуђач обезбеђује потребне 
тимове техничке подршке (оператери) који ће бити на регионалним 
смотрама и републичкој смотри, а који ће проћи обуку за коришћење 
наведених апликација. Број ангажованих оператера по одржаној смотри не 
може бити мањи од два оператера.
Сценографија смотре
Сценографија простора на коме се реализују регионална и републичка 
смотра су посебно припремљена и прилагођена теми – безбедност деце у 
саобраћају. Сцена садржи знак Пажљивкове смотра и елементе 
саобраћајног окружења. Сценографија је креирана на начин да асоцира 
децу на улицу и саобраћајно окружење. На сцени морају бити добро 
истакнути пултови са расветом црвене боје за нетачан одговор на питање и 
зелене боје за тачан одговор на питање (боје се мењају у зависности од 
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одговора) иза којих се налазе екипе, добро уочљиво лед платно, односно 
површина за пројекцију, рачунари, пројектори и друга неопходна опрема, 
простор за публику, сниматеље, површина за практично показивање 
вештина, простор за игру и представу Пажљивко и сл. Свака екипа има 
своје навијаче (децу – предшколце, ученике, односно васпитаче, учитеље и 
родитеље) који присуствују смотри на трећем и четвртом нивоу 
(регионалном и републичком). Најважнији елементи сценографије су: 
простор за такмичаре, простор за модератора, простор за жири, простор за 
навијаче и простор за оператере.
Током реализације пилот пројекта, методологијом је дефинисана 
сценографија реализације смотре. У пилот пројекту, сценографију смотре 
су чинили табле пиши-бриши на којима су учесници давали одговоре, 
маркери, балони који су били намењени публици (навијачима), навијачке 
удараљке са штампом смотре за навијаче, мајице за децу која учествују у 
смотри са штампом смотре (сваки тим има своју боју мајице), мајице за 
оператере и жири са штампом смотре, пултови за екипе брендирани са 
смотром, ИД картице како за учеснике појединачно, тако и за екипе, 
картице за игру, упутство за модератора са играма и одговорима на сва 
питања, картице за модератора, сценарио одржавања смотре за модератора, 
банери (платно) са логом смотре, ролапове, паное на које ће бити 
постављени цртежи са темом „Пажљивко и ја!“, постоље за проглашење 
победника (прво, друго и треће место), конфете приликом проглашења 
победника (прво, друго и треће место), балоне и друге делове 
сценографије. 
Понуђач предлаже нови концепт сценографије који ће се ослањати на 
концепт из пилот пројекта са додатним унапређењима (материјл за 
навијаче, учеснике, екипе, лед панели за приказивање квиза и др.), на који 
Наручилац даје сагласност. Наручилац задржава право да затражи нови 
концепт сценографије уколико се предложени концепт не уклапа у захтеве 
и потребе Наручиоца. Понуђач предлаже концепт сценографије за 
регионалну смотру и републичку смотру (два концепта).
Понуђач израђује две (2) сценографије за одржавање регионалне смотре, на 
основу чега се у истом дану могу реализовати регионалне смотре на две 
локације.
Понуђач је у обавези да изради костим Пажљивка, према упутствима и 
смерницама које Наручилац достави Понуђачу, а који ће се користити 
током реализације регионалне и републичке смотре. Сагласност на 
израђени костим даје Наручилац.
Понуђач израђује сценографију за одржавање републичке смотре, на коју 
сагласност даје Наручилац.
Вредност овог дела набавке, односно вредност израде сценографије, је 
најмање 25% од укупног понуђеног износа за реализацију пројекта.
Брендирање Пажљивкове смотре
Целокупан материјал, документација, дипломе, пехари, захвалнице и 
награде које се користе током смотре требају да буду брендиране 
искључиво симболима Пажљивкове смотре и Агенције, односно 
логотипима и називом смотре. На комплетан концепт брендирања смотре 
Наручилац даје сагласност, а предлаже Понуђач. Понуђач треба да има у 
виду досадашњи концепт брендирања дефинисан методологијом 
реализације смотре са могућњошћу унапређења истог уз сагласност 
Наручиоца.
 
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ

I ФАЗА Смотра у предшколским установама (ПУ) и основним школама 
(ОШ) - ШКОЛСКА СМОТРА
У оквиру прве фазе смотра се реализује на нивоу предшколских установа 
када се ради о деци предшколцима, односно у основним школама када се 
ради о деци која похађају први и други разред. У оквиру сваке од основних 
школа, односно предшколских установа, формира се екипа од четири члана 
(три члана у сталном саставу и четврти члан резерве) која основну школу, 
односно предшколску установу представља на општинској смотри, односно 
на следећем нивоу смотре.
Обавезе и активности Понуђача у оквиру ове фазе су:
 -Припрема питања за тестове у сарадњи са Наручиоцем за све узрасте који 

учествују у смотри.
 -Дизајнирање тестова за одржавање школске смотре.
 -Достављање дизајнираних тестова на адресе локалних самоуправа, уз 

посредство главног координатора регионалног центра и координатора на 
ниву школске управе.
 -Надгледање реализације смотре од стране координатора задуженог за 

реализацију смотре за одређену школску управу.
 -Координација и сарадња између координатора задуженог за реализацију 
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смотре и представника локалних самоуправа (Савета за безбедност 
саобраћаја).
 -Преглед тестова учесника на школској смотри уколико учитељи или 

представник локалне самоуправе није извршио преглед теста.
 -Формирање тима који ће извршити унос остварених резултата тестова 

(децу, одговоре са тестова и број бодова) за свако дете из локалне 
самоуправе којим управља координатор. Број неопходних особа у тиму и 
број тимова за унос података одређује Понуђач. Тим је у обавези да изврши 
унос резултата реализованих тестова најкасније 20 дана (укључујући и дане 
викенда) од дана одржавања школске смотре у одређеној локалној 
самоуправи.
 -Унос резултата теста у апликацију Пажљивков дневник координатори 

уносе у сарадњи са представницима локалних самоуправа задужених за 
реализацију пројекта.
 -Припреми Извештаје о реализованим школским смотрама у складу са 

методологијом реализације смотре и унесе у Пажљивков дневник
 -Обезбеди провођење свих потребних материјала на језике националних 

мањина.
 -Остале активности предвиђене методологијом реализације смотре.

По реализованој школској смотри приступа се формирању тимова 
предшколаца, ученика првог и другог разреда који ће учествовати на 
општинској смотри, у сарадњи са Наручиоцем.

II ФАЗА општинско такмичење - ОПШТИНСКА СМОТРА
У оквиру друге фазе, смотра се реализује на нивоу општине у којој 
учествују по једна екипа из свих установа (предшколских установа и 
основних школа, односно подружних школа и објеката предшколских 
установа које су пријављене за смору) са територије једне општине.
Обавезе и активности Понуђача у оквиру ове фазе су:
 -Унос пријављених екипа испред основних школа или предшколских 

установа у базу Пажљивков дневник.
 -Дизајнирање упутства о реализацији друге фазе смотре и достављање 

истих координаторима школских управа и представницима локалних 
самоуправа (Савета за безбедност саобраћаја). Наручилац обезбеђује 
материјал за израду упутства. Сагласност на дизајн даје Наручилац.
 -Предлог сценографије и сценарија на општинској смотри.
 -Предлог награда за најбоље екипе.
 -Обука оператера на нивоу општинске смотре који ће управљати web 

апликацијом Пажљивкова смотра.
 -Обука модератора на нивоу општинске смотре који ће водити смотру. 

Обука се реализује у регионалим центрима или уз сагласност Наручиоца на 
неки од других начина.
 -Обезбеди и дизајнира картице за модераторе са питањима за сваку од игра 

у оквиру смотре. Сагласност на дизајн и материјале потребне за израду 
картица даје Наручилац.
 -Припреми план реализације општинских смотри на који Наручилац даје 

сагласност.
 -Припрема Извештаје о реализованим општинским смотрама у складу са 

методологијом реализације смотре.
 -Главни координатор региналног центра и координатор на нивоу школске 

управе помажу у реализацији општинске смотре и дају смернице за 
реализацију истих уз претходну консултацију са Наручиоцем.
 -Обезбеди провођење свих потребних мтеријала на језике националних 

мањина.
 -Остале активности предвиђене методологијом реализације смотре.

У општинској фази представници локалне самоуправе ангажују модератора 
и оператера (техничку службу), који су претходно прошли обуку Понуђача, 
а на коју је Наручилац дао сагласност.
По реализованој општинској смотри екипе предшколаца, првака и другог 
разреда које су првопласиране представљају општину на регионалној 
смотри, тј. смотри која се одржава на нивоу школских управа.
Према методологији највећи број екипа које могу учествовати у једном 
кругу смотре (општинска, ргионална или републичка) износи 6 (шест) 
екипа. Уколико број екипа у одређеној смотри прелази 6 (шест), потребно 
је реализовати полуфинале, а затим финале одређене смотре.
III ФАЗА - регионално такмичење на нивоу региона - школских управа - 
РЕГИОНАЛНА СМОТРА
Регионално такмичење на нивоу региона - школских управа, у којој 
учествује по три екипе (три старосне групе) из локалних самоуправа са 
територије једног региона -школске управе представља РЕГИОНАЛНУ 
СМОТРУ. Регионална смотра се реализује у случају да из једне школске 
управе за учешће у смотри буде пријављено две или више локалне 
самоуправе. У случају пријављивања само једне локалне самоуправе, 
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односно екипе (предшколци, први и други разред) из школске управе, 
екипа се спаја са најближом школском управом уз претходно одобрење 
Наручиоца.
Обавезе и активности Понуђача и оквиру ове фазе су:
 -Изврши унос екипа које учествују на регионалној смотри у базу 

Пажљивков дневник.
 -Изврши обуку техничке службе (оператера) и модератора за реализацију 

смотре.
 -Обезбеди техничку службу од два или више оператера у свакој од 

школских управа, у којој се одржава регионална смотра, који ће бити 
задужени за коришћење апликације за реализацију смотре, а који ће 
претходно проћи обуку о коришћењу апликације за реализацију смотре 
коју реализује Понуђач и Наручилац,
 -Обезбеди потребан број модератора који ће водити регионалну смотру, а 

који ће претходно проћи обуку о обавезама и дужностима модератора 
током смотре коју реализује Понуђач и Наручилац.
 -Уколико буде постојала екипа која се такмичи на неком од језика 

националнх мањина у Републици Србији, Понуђач је дужан да обезбеди 
консекутивни превод како би могла учествовати и деца која затраже 
одржавање смотре на језику националних мањина.
 -Обезбеди техничке услове за одвијање смотре (рачунаре, лаптопове, 

мониторе, пројекторе, платна и друге техничке елементе неопходне за 
реализацију смотре.
 -Обезбеди интернет конекцију путем које ће без било каквих проблема 

радити апликација за реализацију смотре.
 -Предложи и изради сценографију која ће бити коришћена током 

реализације регионалне смотре на коју сагласност даје Наручилац.
 -Предложи и изради сценарио за одржавање регионалних смотри на који 

Наручилац даје сагласност.
 -Припреми план одржавања регионалних смотри на који Наручилац даје 

сагласност.
 -Остварује контакт и координира активности које предходе реализацију 

смотре са представницима локалних самоуправа задужених за реализацију 
пројекта испред својих локалних самоуправа.
 -Обезбеди награде на које је Наручилац претходно дао сагласност.
 -Изврши комплетно брендирање смотре и простора у којем ће бити

реализована смотра. Наручилац даје сагласност на брендирање догађаја.
 -Простор за одржавање регионалне смотре обезбеђује локална самоуправа

која ће бити уједно и домаћин регионалне смотре.
 -Обезбеди могућност присуствовања најмање 100 навијача на регионалној 

смотри и обезбеди промотивне материјале за навијаче, у складу са 
методологијом.
 -Обезбеди послужење у виду хране и пића за сву децу која учествују у

регионалној смотри, као и за остале учеснике смотре (навијаче, модераторе, 
техничку службу, жири и др.).
 -Обезбеди и дизајнира картице са питањима модератору за сваку од игра у 

оквиру смотре. Сагласност на дизајн и материјале потребне за израду 
картица даје Наручилац.
 -Снимање и монтажа кратких промотивних филмова у дужини од 3 до 5

минута за сваку од реализованих регионалних смотри.
 -Снимање и монтажа кратког промотивног филма којим се најављује

републичка смотра и учешће победничких екипа са регионалних смотри у 
републичкој смотри у трајању од 1 до 3 минута.
 -Сагласности за учешће деце у видео материјалу обезбеђује Понуђач.
 -Сценарио за све видео снимке израђује Понуђач, а одобрава Наручилац. 

Понуђач израђује видео који ће се ослањати на концепт видеа из пилот 
пројекта са предлогом додатног унапређења. Сагласност на видео даје 
Наручилац.
 -Доставља позив медијима и обезбеђује присуство свих заинтересованих 

медија на регионалној смотри, као и позив за присуствовање гостију на 
смотри, у сарадњи са Наручиоцем.
 -Обезбеди присуство жирија у смотри и предложи састав жирија у складу 

са методологијом и изради мајице које ће жири током смотре носити.
 -Обезбеди све материјале неопходне за праћење и реализацију смотре од 

стране модератора, екипа које учествују, техничке службе и жирија.
 -Обезбеди провођење свих потребних материјала на језике националних 

мањина.
 -Остале активности предвиђене методологијом реализације смотре.

По завршетку регионалне смотре, првопласиране екипе представљају 
школску управу на републичкој смотри. Због величине школских управа, 
уколико се пријаве све локалне самоуправе које припадају школској управи 
Београд, Нови Сад или Зрењанин, у том случају Београд шаље по три 
првопласиране екипе на републичку смотру, Нови Сад и Зрењанин шаљу 
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по две екипе на републичку смотру. Број екипа који са пласира са нивоа 
регионалне смотре на републички ниво одређује Наручилац, у складу са 
постојећом методологијом реализације смотре.
Према методологији оптималан број екипа који могу учествовати у једном 
кругу смотре је највише 6 (шест) екипа. Уколико број екипа у одређеној 
смотри прелази 6 (шест), потребно је реализовати полуфинале, а затим 
финале регионалне смотре.

IV ФАЗА - републичко такмичење на нивоу државе – РЕПУБЛИЧКА 
СМОТРА
У оквиру четврте фазе реализује се републичка смотра на којој учествују по 
три
екипе (три старосне групе) из сваке од 18 школских управа. Првопласиране 
екипе
са регионалне смотре представљају своји локалну самоуправу (школску 
управу) на
републичкој смотри. Број екипа који долази из школских управа дефинисан 
је
методологијом реализације Пажљивкове смотре.
Обавезе и активности Понуђача и оквиру ове фазе су:
 -Изврши унос екипа које учествују на републичкој смотри у базу 

Пажљивков дневник.
 -Путем куп система одреди у сардњи са Наручиоцем распоред екипа за 

такмичење. Извлачење куглица из бубња треба да буде реализовано у неком 
од регионалних центара, а пренос извлачења Понуђач треба да обезбеди 
путем друштвених мрежа на каналу Наручиоца.
 -Изврши обуку техничке служе и модератора за реализацију републичке 

смотре.
 -Обезбеди техничку службу од четири или више оператера за републичку 

смотру који ће бити задужени за коришћење апликације за реализацију 
смотре, а који ће претходно проћи обуку о коришћењу апликације за 
реализацију смотре.
 -Обезбеди потребан број модератора који ће водити полуфинале 

републичке смотре (уколико исто буде постојало због броја пријављених 
екипа), а који ће претходно проћи обуку о обавезама и дужностима 
модератора током смотре.
 -Обезбеди професионалног модератора који ће водити финале републичке

смотре. Понуђач предлаже најмање три модератора који имају искуство у
вођењу квиза или емисија које су посвећене деци или у које су учествовала 
деца, а Наручилац врши одабир предложених модератора. Наручилац 
задржава право да затражи додатни предлог за модераторе уколико 
предложени модератори нису адекватни да воде смотру, по мишљењу 
Наручиоца.
 -Уколико буде постојала екипа која се такмичи на неком од језика 

националнх мањина у Републици Србији, Понуђач је дужан да обезбеди 
консекутивни превод како би могла учествовати и деца која затраже 
одржавање смотре на језику националних мањина.
 -Обезбеди техничке услове за одвијање смотре (рачунаре, лаптопове,

мониторе, пројекторе, платна, лед панеле и друге техничке елементе 
неопходне за реализацију смотре).
 -Обезбеди интернет конекцију путем које ће без било каквих проблема 

радити апликација за реализацију смотре.
 -Предложи и изради сценарио за одржавање републичке смотре на који 

Наручилац даје сагласност.
 -Предложи и изради сценографију која ће бити коришћена током 

реализације
републичке смотре на коју сагласност даје Наручилац.
 -Обезбеди награде на које је Наручилац претходно дао сагласност.
 -Изврши комплетно брендирање смотре и простора у којем ће бити

реализована смотра. Наручилац даје сагласност на брендирање догађаја.
 -Да обезбеди простор за одржавање републичке смотре. Простор треба да

буде велика сала коју је могуће адаптирати у 4 мање сале. У мањим салама 
планирана је реализација полуфинала уколико се исто буде одржавало, 
односно финала у већој сали. У простору треба да буде обезбеђено грејање, 
столице за најмање 300 навијача и друга опрема потребна за смештај 
учесника смотре и навијаче.
 -Штампано платно око лед панела на коме ће бити емитовано финале, а 

који ће претходно бити дизајнирано са логотипом смотре и осталим 
неопходним детаљима на које сагласност даје Наручилац.
 -Обезбеди могућност присуствовања публике (навијача) на републичкој

смотри у складу са методологијом и обезбеди навијачима промотивни 
материјал за навијање.
 -Да обезбеди послужење у виду хране и пића за сву децу која учествују у 
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републичкој смотри, као и за остале учеснике смотре (навијаче, 
модераторе, жири, техничку службу и др.).
 -Изради план реализације републичке смотре на који сагласност даје 

Наручилац.
 -Остварује контакт и координира активности које предходе реализацију 

смотре са представницима локалних самоуправа задужених за реализацију 
пројекта испред својих локалних самоуправа.
 -Обезбеди и дизајнира картице са питањима за сваку од игра у оквиру 

смотре. Сагласност на дизајн и материјале потребне за израду картица даје 
Наручилац.
 -Обезбеди потребно озвучење за одржавање републичке смотре.
 -Снимање и монтажа кратког промотивног филма којим се промовише 

реализована републичка смотра и победничке екипе у смотри у трајању од 
2 до 4 минута.
 -Снимање и монтажа кратког промотивног филма од 1 до 2 минута који ће 

се користити за позив за промоцију смотре за следећу годину.
 -Снимање радио џингла са најавом одржавања републичке Пажљивкове 

смотре.
 -Сценарио за видео снимке и радио израђује Понуђач, а одобрава 

Наручилац. Понуђач израђује видео који ће се ослањати на концепт видеа 
из пилот пројекта са предлогом додатног унапређења. Сагласност на све 
израђене видео и радио материјале даје Наручилац.
 -Сагласности за учешће деце у видео материјалу обезбеђује Понуђач.
 -Обезбеди присуство жирија у смотри и предложи састав жирија у складу 

са методологијом.
 -Позив медијима и присуство медија на републичкој смотри, као и позив за 

присуствовање гостију на републичкој смотри, у сарадњи са Наручиоцем.
 -Да обезбеди и реализује једну или више техничких проба које ће бити 

реализоване дан пре одржавања републичке смотре.
 -Дизајнира захвалнице за све институције, субјекте или појединце који су 

допринели реализацији Пажљивкове смотре. Понуђач штампа захвалнице, 
а Наручилац доставља списак институција, субјеката или појединаца и даје 
сагласност на дизајн захвалнице.
 -Обезбеди све материјале неопходне за праћење и реализације смотре од 

стране модератора, екипа које учествују, техничке службе и жирија.
 -Обезбеди провођење свих потребних мтеријала на језике националних 

мањина.
 -Остале активности предвиђене методологијом реализације смотре.

3. НАГРАДЕ ЗА УЧЕСНИКЕ РЕГИОНАЛНЕ И РЕПУБЛИЧКЕ СМОТРЕ

Награде на нивоу школске и општинске смотре обезбеђује локална 
самоуправа која узима учешће у реализацији пројекта на подручју локалне 
самоуправе.
Понуђач, у име Наручиоца, обезбеђује награде за реализоване регионалне 
смотре. Награде за регионалну смотру се обезбеђују следећим учесницима 
смотре, и то:
 -диплома и награда екипи која је освојила прво место међу децом – 

предшколцима (вођи екипе – учитељ или васпитач, три члана екипе и 
резервни члан), укупно четири награде,
 -дипломе и награде екипама која је освојила прво место међу ученицима 

првог разреда, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила прво место међу ученицима 

другог разреда, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила друго место међу децом – 

предшколцима, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила друго место међу ученицима 

првог разреда, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила друго место међу ученицима 

другог разреда, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила треће место међу децом – 

предшколцима, укупно четири награде,
 -диплому и награду екипи која је освојила треће место међу ученицима 

првог разреда, укупно четири награде и
 -диплому и награду екипи која је освојила треће место међу ученицима 

другог разреда, укупно четири награде.
Понуђач, на основу резултата републичке смотре, у име Наручиоца, 
обезбеђује награде за републичку смотру следећим учесницима смотре: 
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила прво место међу децом 

– предшколцима, 
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила прво место међу 

ученицима првог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила прво место међу 
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ученицима другог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила друго место међу децом 

– предшколцима,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила друго место међу 

ученицима првог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила друго место међу 

ученицима другог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила треће место међу децом 

– предшколцима, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила треће место међу 

ученицима првог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, медаљу и награду екипи која је освојила треће место међу 

ученицима другог разреда, укупно четири награде,
 -диплому, пехар и награду предшколској установи чија екипа је освојила 

прво, друго и треће место,
 -диплому, пехар и награду основној школи чија екипа првог разреда је 

освојила прво, друго и треће место и
 -диплому, пехар и награду основној школи чија екипа другог разреда је 

освојила прво, друго и треће место.
Понуђач предлаже награде за регионалну и републичку смотру, а 
Наручилац даје сагласност а исте. Наручилац задржава право да уколико се 
нека од награда не уклапа у концепт, затражи од Понуђача да достави нови 
предлог награда. Награде морају да асоцирају на саобраћај или да се 
користе за потребе унапређења саобраћајног образовања и васпитања.
Предлог награда Понуђач предлаже Наручиоцу пре слања позива локалним 
самоуправама за учешће у пројекат.
Вредност овог дела набавке, односно награда за учеснике регионалне и 
републичке смотре, је најмање 20% од укупног понуђеног износа за 
реализацију пројекта.

4. ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ СМОТРЕ

Пре започињања реализације прве фазе, Понуђач је у обази да реализује 
конференцију за медије у сврху промовисања почетка националне 
Пажљивкове смотре која има за циљ унапређење безбедности деце у 
саобраћају. Понуђач обезбеђује простор за конференцију и позива медије, а 
Наручилац даје сагласност на простор и позив.
Поред редовних извештаја који су прописани методологијом реализације 
смотре и представљају саставни део базе података Пажљивков дневник, 
потребно је да Понуђач изврши извештавање и на сајту pazljivko.rs у делу 
који се односи на Пажљивкову смотру. 
Понуђач је дужан да објављује на сајту abs.gov.rs, у делу кампања, 
извештаје о будућим и реализованим смотрама, а такође припреми визуале 
са смотре и врши њихово објављивање и спонзорисање на друштвеним 
мрежама на којима Агенција има налог (facebook, instagam и youtube) са 
циљем промоције пројекта.
Понуђач припрема вести о реализованим смотрама и исте је потребно да 
учини доступним на сајту Агенције, у сарадњи са представником Агенције 
задуженим за реализацију пројекта. 
У току смотре, о свим важним позивима, активностима, резултатима 
смотри и другим подацима у вези пројекта Понуђач, уз сагласност 
Агенције, обавештава нацоналне, регионалне и локалне телевизије, радио 
станице, електронске и штампане медији, а по потреби уговара и гостовање 
представника Агенције и победничких екипа са регионалне или републичке 
смотре.
Понуђач је дужан да направи списак са контактима свих медија којима је 
достављао материјал у вези наведеног пројекта, са обавештењем који 
медији су материјал емитовали.

5. ДОСТУПНОСТ МАТЕРИЈАЛА НАРУЧИОЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ

Материјал у виду методологије, питања, презентација, упутства за 
модераторе и други материјали који су израђени за потребе пилот пројекта 
смотре, а на које се Наручилац позива у пројектном задатку, могуће је 
погледати у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, уз претходну 
најаву. По потписивању уговора са Понуђачем, Понуђач ће добити све 
доступне материјале на коришћење за потребе реализације смотре и у друге 
сврхе их не може користити.

6. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Са циљем успешне и квалитетне реализације пројектног задатка, Понуђач 
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ће усаглашавати и договарати целокупан ток реализације пројекта са 
Наручиоцем, као и о свим корацима и информацијама обавештавати 
Наручиоца путем email.
Тим координатора које ангажује Понуђач, уз претходну сагласност 
Наручиоца, морају бити доступни свим локалним самоуправама које буду 
укључене у реализацију пројекта. Координатори, без консултације са 
Понуђачем, не могу да дефинишу захтеве, предлоге, сугестије и смернице 
битне за реализацију пројекта. Понуђач без консултације са Агенцијом не 
може дефинисати захтеве и предлоге, сугестије и смернице битне за 
реализацију пројекта.
Понуђач је одговоран да квалитетно и стручно реализује све послове из 
овог пројектног задатка, а у складу са уговором.
У периоду припреме и реализације пројектног задатка, по потреби и на 
захтев уговорених страна организоваће се радни састанци представника 
Наручиоца и Понуђача. Понуђач је у обавези да на састанцима води 
записник о одржаном састанку и исти достави Наручиоцу путем email у 
року од 5 дана од дана одржавања састанка.
Понуђач је у обавези да на месечном нивоу доставља Наручиоцу извештаје 
о реализованим активностима на пројекту.
По завршетку пројектног задатка, Понуђач је дужан да Наручиоцу достави 
Извештај о реализованом пројекту са пратећим информацијама о току 
реализације свих нивоа смотри.
Плаћање се обавља у три фазе. Прва фаза плаћања у износу од 50% 
извршиће се по достављању плана реализације пројекта и давања 
сагласности од стране Наручиоца на план реализације пројекта. Друга фаза 
плаћања у износу од 20% извршиће се по завршетку школске и општинске 
смотре, односно предаје Извештаја о реализованим фазама школске и 
општинске смотре, уносом резултата у Пажљивков дневник и давања 
сагласности на исти од стране Наручиоца. Трећа фаза плаћања у износу од 
30% извршиће се по достављању завршног Извештаја о реализованом 
пројекту са пратећим информацијама о току реализације свих нивоа смотри 
и давања сагласности на исти од стране Наручиоца и потписивања 
Записника о примопредају пројекта.
Фаза пројекта је завршена оног тренутка када Наручилац да сагласност на 
исту. Извршилац је у обавези да трећу фазу заврши и преда Наручиоцу до 
31. јула 2020. године.

7. МАТЕРИЈАЛ СА РЕАЛИЗОВАНЕ СМОТРЕ

Материјал који је коришћен у реализацији смотре представља власништво 
Агенције за безбедност саобраћаја, а Понуђач се обавезује да ће сав 
материјал доставити Наручиоцу по завршетку пројекта, а пре потписивања 
Записника о примопредаји пројекта. Материјал не обухвата рачунаре, 
пројекторе, платно за пројектор, лед панел и друге елементе које је 
техничка служба користила за реализацију смотре.

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 у складу са спецификацијом (31.07.2020. године)
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 

          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 током 2016, 2017. и 2018. године има промет од најмање 7.000.000,00 динара по години
          3. Да је реализовао пет пројеката едукације деце у коме је учествовало најмање 500 деце по 
пројекту, од чега су најмање два пројекта из области безбедности саобраћаја
          4. Да је у оквиру пројеката израдио три видео продукције (спот, филм и сл.)
          5. Да је израдио најмање три радио спота за потребе Наручиоца
          6. Да је реализовао три пројекта превођења на језике националних мањина, и то: словачки, 
русински, румунски, мађарски или албански језик

           7. Да је реализовао један пројекат комуникације или одржавања страница на друштвеним 
мрежама
          8. Тим за реализацију пројекта:
 -Психолог са искуством у раду са децом од најмање 5 година
 -Педагог са искусвом у раду са децом од најмање 5 година
 -Два васпитача са искуством у раду са децом од најмање 5 година
 -Два учитеља са искуством у раду са децом од најмање 5 година
 -Преводиоце са завршеним факултетским усмерењем за језике националних мањина албански, 

мађарски, словачки, румунски и русински, са искуством од најмање 3 године.
 -Три саобраћајна инжењера са искуством у области саобраћаја од најмање 3 године, од којих два 

имају искуства у реализацији пројекта едукације деце из области безбедности саобраћаја
 -Графички дизајнер са минимално 5 година искуства
 -Инжењер информатике са минимално 5 година искуства

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 бонитету за јавне набавке –БОНЈ-ЈН-трећи део-сажети биланс успеха-
позиција 1-пословни приходи

2. Правна лица предузетници и 
физичка лица

Потврде наручиоца за све пројекте са описом из којих се може видети тражено3. Правна лица предузетници и 
физичка лица

Потврде наручиоца из којих се може видети тражено4. Правна лица предузетници и 
физичка лица

Потврде наручиоца из којих се може видети тражено5. Правна лица предузетници и 
физичка лица

Потврде наручиоца из којих се може видети тражено6. Правна лица предузетници и 
физичка лица

Потврде наручиоца из којих се може видети тражено7. Правна лица предузетници и 
физичка лица

- CV за све чланове тима, потписан и оверен од стране понуђача, чиме потврђује 
истинитост података

  - Копија дипломе или уверења о дипломирању за све чланове тима
- Копија доказа о радној ангажованости наведених лица од стране Понуђача (уговор 
о раду или уговор о ангажовању који покрива период реализације уговорних обавеза 
по овој јавној набавци)

8. Правна лица предузетници и 
физичка лица
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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.
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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 08.11.2019. 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 Пажљивкова 
смотра,  број јавне набавке 91/19'' 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 417/IV 08.11.2019. 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 91/19 
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: Пажљивкова смотра 

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 Пажљивкова смотра, брoj 
ЈН - 91/19, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе за јавнe набавке и 
сајту Агенције за безбедност саобраћаја 07.10.2019. 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 спецификацијом
Рок извршења услуге: ______________________  (у складу са спецификацијом (31.07.2020. године))

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ, 
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА
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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 Пажљивкова смотра, брoj 
ЈН - 91/19, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за јавнe набавке и 
сајту Агенције за безбедност саобраћаја 07.10.2019. 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 Пажљивкова смотра, брoj 
ЈН - 91/19, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за јавнe набавке и 
сајту Агенције за безбедност саобраћаја 07.10.2019. 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)

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 91/19 / Страна 24 од 33



          Предмет уговора је набавка Пажљивкова смотра (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 
Пажљивкова смотра објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност 
саобраћаја 07.10.2019 године, спровео поступак јавне набавке услуга број 91/19,
          - да је Испоручилац  __. __.____. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка 
Пажљивкова смотра, 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 Пажљивкова смотра, брoj ЈН - 91/19

          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 

          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 Пажљивкова смотра, број ЈН - 91/19 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 

07.10.2019. године и конкурсне документације у отвореном поступку Пажљивкова смотра, број ЈН - 

91/19.

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 Пажљивкова смотра (ЈН - 91/19), 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.
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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 Пажљивкова смотра ЈН - 91/19.

          

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 07.10.2019. године и 
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 3. и део III-2 Додатни услови, тачка 
1.) у отвореном поступку Пажљивкова смотра ЈН - 91/19.
          

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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