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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ 

Казнене карте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врста наручиоца: органи државне управе 
Број јавне набавке: 123/19 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак – оквирни споразум 
Врста предмета: услуге 
Предмет јавне набавке: Казнене карте у свему према Спецификацији предмета набавке 
у конкурсној документацији. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци. 

                  Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и  (два) понуђача.  
                  Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 

Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да 
закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним сходно члану 40. Став 
3. Закона. 
Позив за достављање понуда је објављен на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и 
Порталу УЈН 15.11.2019. године 
Рок за предају понуда: 16.12.2019. године до 11,30 часова. 
Датум и време отварања понуда: 16.12.2019. године у 12,00 часова. 
Контакт особа је Милан Илић, телефон, факс 011/2145407, електронска адреса 
milan.ilic@abs.gov.rs. 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
I - Подаци о предмету јавне набавке 

 

II - Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена - 
структура цена) 
III - Услови за учешће понуђача 

 

IV - Упутство понуђачу како да сачини понуду 
 

V - Образац понуде и Образац подаци о понуђачу (подизвођачу-учеснику у заједничкој 
понуди) 
VI - Модел окирног споразума (МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈЕ 
ТИПИЗИРАН И ПОДЛЕЖЕ МАЊИМ ИЗМЕНАМА ЗАВИСНО ОД ПРЕМЕТА 
НАБАВКЕ) 
VII - Образац трошкови припреме понуде 
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I      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке: 
Казнене карте у свему према Спецификацији предмета набавке у конкурсној 
документацији. 
 
Ознака и назив из општег речника набавки: 79342000, Услуге маркетинга 

 
 
          2. Врста оквирног споразума 

Оквирни споразум се закључује са два понуђача на период од једне године.  
У периоду трајања оквирног споразума Наручилац закључује појединачне уговоре о јавној набавци 
при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења одлуке о додели 
појединачног уговора поступа у складу са чланом 40. став 6. и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и 
условима дефинисаним у оквирном споразуму. 
Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за 
доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, 
без поновног отварања конкуренције међу добављачима. 

 
Напомена: 
 
Вредност оквирног споразума............................. 2.000.000,00 динара.                
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II  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА АХТЕВА И ОБРАЗАЦ ЗА 
УНОС ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ) 

 

„Казнене карте“  
 
Увод 
 
Вожња под утицајем алкохола је један од значајних фактора који доприносе настанку саобраћајних 
незгода, па је потребно утицати на промену ставова, знања и понашања учесника у саобраћају о ризицима 
вожње под утицајем алкохола.  

Управљање возилом под утицајем алкохола у значајној мери смањује безбедност у саобраћају. Култура 
конзумирања алкохолних пића и део привредних активности који се односи на њихову производњу и 
продају подстиче већу потрошњу ових пића. 

Број саобраћајних незгода у свету, нарочито у земљама са ниским и средњим приходима,  као и број 
жртава у саобраћајним незгодама има тенденцију раста (Резолуцијa УН, А/РЕС/66/260). Такође се у 
наведеној Резолуцији УН, наводи да се решење мора тражити кроз мултисекторски приступ и партнерство 
јавног и приватног сектора као и цивилног друштва. Светска здравствена организација  је препоручила у 
да се користе све расположиве мере и радње на националном као и на локалном нивоу са циљем смањења 
управљања возилом под утицајем алкохола. Влада Француске је као превентивну меру, предложила да 
ноћни клубови инсталирају "алкотестове" тако да возачи имају прилику да тестирају ниво алкохола у крви 
пре вожње.  

Према Статистичком извештају о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2018. години, У 
групи утицајних фактора Пропусти возача због лошег психофизичког стања, непажње, расејаности 
најчешће је био опредељен утицајни фактор Возач под утицајем алкохола (62). То значи да је алкохол 
утицао на настанак чак 13% саобраћајних незгода са погинулим лицима, односно утицао је на настанак 
сваке осме саобраћајне незгоде са погинулим лицима. 

Имајући све ово у виду потребно је пронаћи ефектне и ефикасне канале комуникације са возачима и 
упутити конкретне и знажне поруке о неопходности учешћа возача у саобраћају без алкохола у организму. 
Циљ пројекта је да се кампања о подизању свести о утицају алкохола на возача, реализује на местима где 
се конзумирају алкохолна пића као што су кафићи, кафане и ресторани. Учесници ће имати могућност да 
бесплатно измере тренутну количину алкохола у свом организму и добију информацију о казненим 
мерама путем "Казнене карте" и од промотера. Очекује се да ће ова сазнања утицати на њихову одлуку о 
начину превоза и конзумирању алкохолних пића.  

Пројектни задатак: 

1. Извршилац је у обавези да организује и реализује догађаје и активности у различитим локалним 
самоуправама широм Републике Србије и да обезбеди учешће и подршку локалног Савета за 
безбедност саобраћаја. Просечна удаљеност од Београда до изабраних локалних самоуправа у којој ће 
се реализовати активности биће око 150 километара у једном правцу. Избор локалних самоуправа ће 
извршити Наручилац 
 

2. Извршилац ће у сарадњи са представником Савета, одабрати најмање три угоститељска објекта по 
локалној самоуправи у којима ће се реализовати активност обавестити власнике изабраних 
угоститељских објеката, синхронизовати термине и припремити неопходну логистику за спровођење 
активности. Активности ће се спроводити до најдуже 24.00 часова. Сачиниће базу података изабраних 
локалних самоуправа и њихових представника, телефоне за контакт, називе и адресе угоститељских 
објеката, њихових власника или менаџера и њихове контакт телефоне, датуме и времена планираних 
посета. Табелу ће доставити наручиоцу на сагласност пре почетка активности. По потреби, табелу ће 
редовно ажурирати. 

 
3. Извршилац ће обезбедити оквирно око 1000 привезака за кључеве од „ЕВА“ пене, у облику или са 

поруком у складу са кампањом. Коначан изглед и поруку Извршилац предлаже а Наручилац одобрава.  
 

4. Извршилац ће одштампати оквирно око 1000 флајера А6 формата, двострано, са табелом количине 
алхохола у организму и предвиђеним казнама и мерама за вожњу у таквом стању. Садржај флајера 
одобрава Наручилац на предлог Извршиоца. 
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5. Извршилац ће ангажовати најмање два промотера на месту реализације активности, које ће 
припремити за рад на овом пројекту, као и одговорно лице за реализацију активности по утврђеном 
плану и фотографисање. Одговорно лице и промотери морају бити добро припремљени за извршење 
активности. 

 
6. Извршилац ће отворити Фејсбук страницу и Инстаграм профил „Казнене карте“ на којима ће се 

најављивати догађаји и објављивати фотографије из свагог угоститељског објекта у коме се буду 
реализовале активности. Објаве треба да буду ажурне током трајања пројекта. По завршетку пројекта 
Фејсбук страница и Инстаграм профил се предају наручиоцу. Извршилац ће обезбедити лице које ће 
бити задужено само за отварање и вођење наведених друштвених мрежа и писање адекватних објава.    

 
7. Извшилац ће за потребе повећања броја пратилаца Фејсбук странице и Инстаграм профила „Казнене 

карте“ и обезбеђивања већег броја пратилаца ових страница уложити најмање 120000 динара по 
договореној динамици са Наручиоцем. Избор начина повећања броја пратилаца предлаже Извршилац 
а одобрава наручилац. 

 
8. Промотери ће анимирати госте угоститељских објеката да се алкотестирају они који су конзумирали 

алкохолна пића или ураде активност са „пијаним наочарима“ уколико нису конзумирали алкохолна 
пића. Начин активности са пијаним наочарима ће бити усаглашен са Наручиоцем. Сваком учеснику 
биће уручен привезак за кључеве и флајер. Промотери ће позвати све учеснике да се одмах пријаве на 
Фејсбук страницу и Инстаграм профил „Казнене карте“ да коментаришу, пренесу своја искуства и 
прате даља дешавања током кампање. „Алкометре“ и „Пијане наочаре“ обезбеђује Наручилац. 
 

9. Извршилац ће обезбедити присуство медија и давање изјава о пројекту у свакој локалној самоуправи, 
као и фотодокументацију са сваког догађаја. О сваком догађају ће се водити евиденцију са подацима 
о реализацији плана и броја анимираних гостију, који ће се достављати Наручиоцу после сваке 
реализације активности.    
 

10. Извршилац ће на крају пројекта сачинити детаљан извештај о свим активностима са 
фотодокументацијом, закључцима и препоручити у ком правцу развијати ову активност са освртом 
на могућу одрживост. Извештај предати у папирној форми укоричено у три примерка. Све материјале 
и фотографије нарезати на ДВД - диск или снимити на УСБ меморији и предати Наручиоцу. 

 
 

р.бр. Опис јед. 
мере 

оквирна 
кол. 

јед. цена без 
ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

1. Цена за промоцију по 
угоститељском објекту у 
локалној самоуправи  

/ 15 
  

2. Цена за флајере ком. 1000   
3. Цена за привеске ком. 1000   
4. Цена за Фејсбук страницу и 

Инстаграм профил (без средстава 
за повећање броја пратилаца) 

/ 1 
  

Укупна цена без ПДВ:  
 
 

НАПОМЕНА: Количине услуга у техничкој спецификацији су оквирне и служе за израчунавање 
укупне цене, која служи  за упоређивање приспелих понуда. Цене су фиксне и не могу се мењати 
за све време важења оквирног споразума. Ако приликом множења оквирних количина и 
јединичних цена укупно понуђена цена буде изнад процењене вредности, неће се понуда одбити 
као неприхватљива. 
Уговарање се врши до укупне вредности од 2.000.000,00 динара, а фактурисање и наплата по 
јединичним ценама из техничке спецификације за стварно извршене услуге. 

 
                    Датум:  . године                                      Потпис овлашћеног лица 

МП 
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III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то. 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона). 

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 (члан 75. став 
1. тачка 4) Закона). 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

1. Да Понуђач није био неликвидан у последњих 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда 
2. Да је понуђач вршио услуге које су предмет јавне набавке, односно организовао промоције 
или догађаје у најмање 3 локалне самоуправе. 
3. Да понуђач има реализован најмање један пројекат промоције безбедности у саобраћају у 
протеклих годину дана. 
4. Да понуђач обезбеди извршиоце, најмање 4 (четири) запослена или ангажована лица по  
 било ком основу, односно члана тима, а који чине: 

 

-ПР менаџер 
- два промотера 
- једног пројектног менаџера 

                
 

 
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
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потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа:  

1. 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; 

2. Потврда Наручиоца (Референца) из које се види тражено; 
3. Потврда Наручиоца (Референца) из које се види тражено 
4. Изјава са списком лица и пословима које ће обављати, и докази о радној ангажованости лица 

– М образац за запослене или копија уговора о ангажовању за ангажована лица (уговори 
морају покривати период реализације предметне јавне набавке) 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 
 
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
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приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за 
учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да 
испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом). 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели 
уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона). 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
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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 довести 
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 оквирног споразума; 
- 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 
оквирног споразума 

- 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. 

 

Рок за подношење понуда је 16.12.2019. 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 Казнене карте, број 
јавне набавке 123/19'' 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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Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла 
Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 417/IV 16.12.2019. године у 12,00 часова. 

3. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
4. 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; 

5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда; 

6. 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. 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; 

7. 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. Начин и услови 
плаћања, гарантни рок, као и евентуалне друге околности од којих зависи прихватљивост понуде су 
наведени у Обрасцу понуде; 

8. Цена се исказује јединствено у динарима, бројчано и словима, и мора бити фиксна тј. не 
може се мењати. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене,у складу са чланом 92. ЗЈН. 
9. 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. 

10. 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; 

11. 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 ; 

12. 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. 

13. 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 
достави: 
За добро извршење посла-оквирни споразум  

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од 



Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 123/19/Страна 11 од 24  

укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне 

банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим 
оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и 
Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума. 

 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног 
споразума  

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног 
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,с а назначеним износом од 10% од 
укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у    
                   роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног 
споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 
одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења; 

14. Врста критеријума за оцену понуда је 'најнижа понуђена цена'. 
15. 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 понуђеном ценом, предност при закључењу оквирног споразума имаће понуђач који понуди 
краћи рок изласка на терен од пријема писаног захтева. 

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 закључење оквирног споразума 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 123/19 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. 

20. Оквирни споразум 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. 
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Поводом позива за подношење понуде за закључење оквирног споразума о јавној набавци Казнене 
карте, брoj ЈН – 123/19, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе за јавнe 
набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 15.11.2019. године, неопозиво дајемо следећу 

 

П О Н У Д У -  бр.  од   20  . године 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА_   _ 

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. _   

 

Понуда: Тренинг безбедне вожње за бициклисте 

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рок важења (опција) понуде je 60 дана 
Рок и начин плаћања: до 10 дана по свакој сукцесивно извршеној услузи, достављању извештаја о 
реализованим активностима и исправног рачуна 
Рок изласка на терен: _______ (максимум 2 дана) од пријема писаног захтева Наручиоца 

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

МП    
 

(потпис овлашћеног лица) 

Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима - 
без обрачунатог ПДВ-а 
словима:  дин 

цифарски износ 

Износ ПДВ-а (  %) цифарски износ 

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин 
словима:  дин 

цифарски износ 
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V/1 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Поводом позива за подношење понуде за закључење оквирног споразума о јавној набавци Казнене 
карте, брoj ЈН – 123/19, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за јавнe 
набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 15.11.2019. године, неопозиво дајемо следеће 
податке: 

 

 

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:_  _ 
 

11. Електронска адреса:   
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

МП    
 

(потпис овлашћеног лица) 
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V/2 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ (ЗАОКРУЖИТИ) 

Поводом позива за подношење понуде за закључење оквирног споразума о јавној набавци Казнене 
карте, брoj ЈН – 123/19, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за јавнe 
набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 15.11.2019. године, неопозиво дајемо следеће 
податке: 

 

1. Пун назив :    
 

2. Адреса:    
 

3. Матични број:    
 

4. Регистарски број:    
 

5. ПИБ:    
 

6. Овлашћено лице:    
 

7. Особа за контакт:    
 

8. Телефон:    
 

9. Факс    
 

10. Број рачуна и назив банке:   
 

11. Електронска адреса:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 
 

МП    
(потпис овлашћеног лица) 

 

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. 
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VI -  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
о јавној набавци Казнене карте, брoj ЈН – 123/19 

 

Овај оквирни споразум закључен је 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 
следећих Извршиоца: 
1. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац 1); 
2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац 2); 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("СЛ.Гласник РС",бр.124/12, 14/15, 68/15) 
спровео отворени поступак јавне набавке, чији је предмет Набавка Казнене карте, бр. 123/19, са циљем 
закључивања оквирног споразума.  
Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са 
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2; 
- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извшриоца 1), 
- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца  2), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање појединачног уговора о јавној 
набавци. 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:. 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих појединачних уговора о 
јавној набавци или издавање наруџбеница – Казнене карте, који се могу према потребама Наручиоца 
доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретно извршење услуге, већ само подразумева да ће наручилац, ако 
му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним 
понуђачем један или више појединачних уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница. 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
Извршилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, 
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 
Извршилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, 
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
__________________________________. 
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              ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника 
споразума. 
 

ВРЕДНОСТ  
Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи : 2.000.000,00 динара   
(словима: двамилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 
 
Јединичне цене исказане су у Понуди  Извршиоца  1, Понуди Извршиоца  2, без ПДВ-а. 
У цену су урачунати сви потребни трошкови Извршиоца приликом реализације ове јавне набавке. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без 
претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог 
појединачног уговора или издате наруџбенице. 
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, или увећати 
вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА НАРУЧИОЦА ИЗВРШИОЦУ ИЛИ ЗАКЉУЧИВАЊА 
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 
упутити Извршиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној 
набавци. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове извршења услуге. 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 1 дан, од дана упућивања позива за достављање 
понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Извршиоцу 1. 
Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским путем Наручиоцу.  
Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и не може се мењати. 
Наручилац и Извршилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 дана од дана 
достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним 
споразумом.   
Уколико Извршилац 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, достави 
понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не доставе средство обезбеђења за 
појединачни уговор, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог 
оквирног споразума, из члана 10. овог оквирног споразума.  
Уколико Извршилац 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном 
року, Наручилац ће упутити позив Извршиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци. 
Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Извршиоца 1, па ако он 
није у могућности да изврши услугу позваће Извршиоца 2. 

 
Члан 6. 

Појединачни уговор о јавној набавци или наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног споразума 
у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова за извршење услуга. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року до 10 дана по свакој сукцесивно извршеној 
услузи, достављању извештаја о реализованим активностима и исправног рачуна, а све на основу обострано 
потписаног појединачног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
 
РОК ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН 

Члан 8. 
Рок изласка на терен: ________  (максимум 2 дана) од пријема писаног захтева Наручиоца. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА 
Члан 9. 

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према условима датим у техничкој 
спецификацији, прописима, стандардима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга. 
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу наруџбенице коју издаје 
Наручилац Извршиоцу или обострано потписаног појединачног уговора, у складу са овим оквирним 
споразумом. 
Ако Наручилац има примедбе на начин извршења услуга, своје примедбе мора писмено образложити и 
доставити Извршиоцу. Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
настоји да се примедбе отклоне без одлагања. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 10. 
Извршиоци се обавезује да, приликом закључења овог оквирног споразума, предају Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 
 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Извршилац 1, Извршилац 2, не буду извршавали своје обавезе 
у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачни уговор, уколико им буде 
додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења 
уз појединачни уговор. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР 
 
Извршилац се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу овог Оквирног споразума, 
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности појединачног уговора или појединачне издате наруџбенице, без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора илипојединачне издате наруџбенице. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима 
и на начин предвиђен појединачним уговором. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 
Уколико Извршилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са појединачном 
наруџбеницом о јавној набавци, не изврши услуге у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења 
плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не 
може прећи 5% укупне цене уговорених услуга. 
 
Уколико Извршилац не изврши у целости, односно уколико услугу извши само делимично, обавезан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 
ВИША СИЛА  

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања 
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се 
продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без 
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воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене  
вишом силом. 
 Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Члан 13. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.  
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 
дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  
Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 
уговорну страну.  
Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 
уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 
насталих пре раскида. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни 
надокнади стварну штету. 
Свака од уговорних страна може отказати овај Оквирни споразум  у свако доба, писаном изјавом достављеном 
другој страни, без навођења разлога за отказ, уз обавезу да уговорене услуге врши у отказном року од 90 дана 
од доставе изјаве другој страни. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, 
Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца. 

 
Члан 15. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу 
облигационе односе. 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће 
решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у Београду. 
 

Члан 17. 
Овај оквирни споразум је закључен у 8 (осам) истоветних примерака од којих по 2 (два) припадају 
Извршиоцима, а 4 (четири) припадају Наручиоцу. 

 
 

        ИЗВРШИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

              ИЗВРШИЛАЦ 2 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума 
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом модел оквирног споразума 
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VII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели 

 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС 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 понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 

Датум: М.П.                           Потпис понуђача: 
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Прилог број 1. 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке – Казнене карте, број 123/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 

У    

Дана:    

 
 

(МП) 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту 
конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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 

15.11.2019. године и конкурсне документације у отвореном поступку Казнене карте, број ЈН – 123/19. 

 
У  _ 

Дана:  _ (МП) 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

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 3. 
 
 
 
 
 
 

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 Казнене карте (ЈН – 123/19), приликом закључења оквирног споразума, 

доставити наручиоцу бланко сопствену 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, за извршење уговорне обавезе. 

 

У    

Дана:    

 
 

(МП) 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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Прилог број 4. 
 
 
 

Назив понуђача:    
 

Место и адреса седишта понуђача:    
 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке – 
Казнене карте, број 123/19, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 

У    

Дана:    

 
 

(МП) 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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 
потпуности 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 15.11.2019. године и 
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 3. и део III-2 Додатни услови, тачка 
1.) у отвореном поступку Казнене карте ЈН – 123/19. 

 
 
 

У    
 

Дана:    

 
 

(МП) 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

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 
 


