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Г Р А Д     Б Е О Г Р А Д 
ГРАДСКА  УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Наручилац: Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај; интернет 
страница:  www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 
 
Врста поступка: отворени поступак, обликован по партијама. 
 
Предмет јавне набавке: услуга - ''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и 
мотоцикле, као и типског полигона по партијама'';  Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за 
бицикле, са предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип 
паркиралишта на 30 утврђених локација у Београду; Партија 2 – Израда пројекта паркиралишта за 
мотоцикле, са предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип 
паркиралишта на 10 утврђених локација у Београду; Партија 3  - Израда саобраћајног пројекта 
типског полигона са пратећим програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова – 
71242000. 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, односно до 16. 09. 2013. године. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 16. 09. 2013. године, са почетком у 12:30 часова, у просторијама 
Градске управе града Београда, у Секретаријату за саобраћај, ул. 27. марта бр. 43-45 у Београду. 
 
Контакт особа/е за ближе информације код наручиоца су Никола Богдановић и Мирјана Поповић, 
тел. 011/3234-798, е-mail: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76 ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12), а у складу са чланом 77. Закона и Конкурсном 
документацијом. За учешће у предметном поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне 
следеће услове (без обзира да ли подносе понуду за једну или више партија), и о томе доставе 
наведене доказе: 
 

1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар, што доказује: 
- Уколико је понуђач правно лице – достављањем извода из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног Привредног суда, 
- Уколико је понуђач предузетник – достављањем извода из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. 
* Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни 
на интернет страници Агенције и Суда. Доказ је неопходан за све учеснике, понуђаче, чланове групе у 
заједничкој понуди и подизвршиоце.   

 
2. Да Понуђач 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 преваре, што доказује: 
 Понуђач у статусу правног лица: 
1) достављањем извода из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица; 

2) извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 
у Београду; 

3) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта; 

 
Понуђач предузетник – достављањем извода из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

*    Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
** Ове доказе понуђач доставља и за подизвршиоца, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача.  

 
3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда, што доказује: 
- Уколико је понуђач правно лице – достављањем потврде привредног и прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности, 

- Уколико је понуђач предузетник – достављањем потврде прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре 
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности. 

*  Овај доказ мора бити издат након објављивања  позива за подошење понуда. 
** Овај доказ понуђач доставља и за подизвршиоца, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача.  
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4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији, што 
понуђач доказује достављањем: 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. 

*   Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
** Ове доказе понуђач доставља и за подизвршиоца, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача.  

  5. Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне  
набавке и то: 

5.1 За партију 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа паркиралишта и 
израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 утврђених локација у 
Београду; 

5.1.1. Услов: да је извршио најмање две услуге из области пројектовања или извођења 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације из области градског саобраћаја (зона 30, зона 
успореног саобраћаја, бициклистичког саобраћаја или паркирања на уличној мрежи), 
укупне вредности не мање од 3.000.000,00 динара без ПДВ, које су окончане у последње 3 
године (2010, 2011 и 2012). 

 
5.2 За партију 2 – Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом типа 

паркиралишта  и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 
утврђених локација у Београду;  

 
5.2.1 Услов: да је извршио најмање две услуге пројектовања из области безбедности 

саобраћаја у градовима који имају преко 500.000 становника, укупне вредности не мање 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ, које су окончане у последње 3 године (2010, 2011 и 
2012). 

 
5.3 За партију 3  - Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим програмом за 

едукацију деце предшколског и школског узраста. 
 

5.3.1 Услов: да је извршио најмање две услуге израде студија или пројеката из области 
безбедности саобраћаја, укупне вредности не мање од 3.000.000,00 динара без ПДВ, које 
су окончане у последње 3 године (2010, 2011 и 2012). 

 
Наведени услови доказују се попуњавањем: 
А) Референц листе понуђача – Обрасца 6 и достављањем:  
 Уговора, са евентуално пратећима анексима, и  
 Образаца 7а (за Партију 1), 7б (за Партију 2),  и/или 7в  (за Партију 3), - Потврде 

наручиоца (уз сваки приложени уговор) да су услуге према наведеном уговору 
реализоване, у зависности од тога за коју се од партија доставља тражени доказ. 

 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, дужан је да сам испуни задати 
услов о пословном капацитету. 

6. Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне  јавне 
набавке, односно да поседује: 

1. Два рачунара, један штампач, један пројектор, видео камеру и фотоапарат. 

 
 Наведени услови доказују се достављањем: 



страна 6 од 55 
 

- фотокопије доказа о власништву опреме (пописну листу основних средстава на дан 
31.12.2012. године или рачун или фактуру о куповини).  

 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, дужан је да сам испуни задати 
услов о техничком капацитету. 
 

7. Да понуђач испуњава услове у погледу кадровског капацитета за учешће у поступку 
предметне јавне набавке и то: 

7.1 За Партију 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа паркиралишта 
и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 утврђених локација 
у Београду. Понуђач за реализацију јавне набавке мора имати следећи кадровски капацитет 
радно ангажованих лица: 

- Два (2) дипломирана саобраћајна инжењера:  
1. Један дипломирани саобраћајни инжењер са најмање једном важећом лиценцом 

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације" (лиценца 370) 
2. Други дипломирани саобраћајни инжењер са најмање једном важећом лиценцом 

Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (лиценца 470)  

Неопходно је да је минимум један од пројектаната учествовао у пројектовању или извођењу 
најмање једног пројекта из области градског саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја, 
бициклистичког саобраћаја или паркирања на уличној мрежи).  
Наведени услов за Партију 1 доказује се достављањем: 
-фотокопије  потврде  ИКС, да је носилац лиценце члан  ИКС-а, да је измирио обавезе према 
ИКС у текућој години и да му Одлуком Суда Части није одузета лиценца и да се против њега не 
води поступак, као доказ да носилац лиценце има важећу лиценцу,  
- фотокопију доказа о радној ангажованости свих наведених лица са важећим лиценцама од 
стране понуђача (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и 
одређено време, или уговор о радном ангажовању ван радног односа), 
- пројекта из области градског саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја, 
бициклистичког саобраћаја или паркирања на уличној мрежи) у чијем ауторском тиму је  
учествовао минимум један од пријављених пројектаната. 

 
7.2 За Партију 2 – Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом типа паркиралишта  

и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 утврђених локација у 
Београду. Понуђач за реализацију јавне набавке мора имати следећи кадровски капацитет 
радно ангажованих лица: 

 
- Три (3) дипломирана саобраћајна инжењера:  

1. Два дипломирана саобраћајна инжењера који поседују најмање једну од важећих 
лиценци, Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације" (лиценца 370) 
или Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (лиценца 470).  

2. Један дипломирани саобраћајни инжењер са важећом лиценцом Одговорни урбаниста 
за руковођење израдом урганистичких планова за саобраћајнице (лиценца 202). 

 
Наведени услов за Партију 2 доказује се достављањем: 
-фотокопије  потврде  ИКС, да је носилац лиценце члан  ИКС-а, да је измирио обавезе према 
ИКС у текућој години и да му Одлуком Суда Части није одузета лиценца и да се против њега не 
води поступак, као доказ да носилац лиценце има важећу лиценцу,  
- фотокопију доказа о радној ангажованости свих наведених лица са важећим лиценцама од 
стране понуђача (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и 
одређено време, или уговор о радном ангажовању ван радног односа). 
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7.3 За Партију 3  - Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим програмом за 
едукацију деце предшколског и школског узраста. Понуђач за реализацију јавне набавке 
мора имати следећи кадровски капацитет радно ангажованих лица: 

 
1. Два дипломирана саобраћајна инжењера са важећом лиценцом Одговорни пројектант 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације" (лиценца 370) 
2. Једног дипломираног психолога. 
3. Једног дипломираног педагога. 

 
Неопходно је да је минимум један од пројектаната учествовао у изради студије или пројеката 
из области безбедности саобраћаја. 

 
Наведени услов за Партију 3 доказује се достављањем: 
-фотокопије  потврде  ИКС, да је носилац лиценце члан  ИКС-а, да је измирио обавезе према 
ИКС у текућој години и да му Одлуком Суда Части није одузета лиценца и да се против њега не 
води поступак, као доказ да носилац лиценце има важећу лиценцу,  
- фотокопију доказа о радној ангажованости свих наведених лица са важећим лиценцама од 
стране понуђача (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и 
одређено време, или уговор о радном ангажовању ван радног односа), 
- студије или пројекта из области безбедности саобраћаја у чијем ауторском тиму је  
учествовао минимум један од пријављених пројектаната, 
- фотокопије дипломе или уверења о дипломирању (за психолога и педагога).  

 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, дужан је да сам испуни 
задати услов о кадровском капацитету. 
 
Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. 
Закона, као и услова из Конкурсне документације или не достави друге доказе о испињавању 
тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у 
неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 
пет дана,  достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа. 
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену 
копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора 
бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског 
органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у 
преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што 
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 
седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то,  Наручилац ће дозволити понуђачу 
да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може 
уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до 
закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Језик понуде 
Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, 
таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 
оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

Подношење понуде за једну или више  партија  
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија на начин који ће омогућути вредновање 
понуде за сваку партију посебно. Уколико понуђач подноси понуду само за једну партију дужан је да 
достави попуњене, потписане и печатиране обрасце из конкурсне документације који се односе само 
на ту партију.Уколико понуђач подноси понуду за више партија дужан је да достави попуњене, 
потписане и печатиране обрасце из конкурсне документације који се односе на сваку од партија за 
коју подноси понуду. 

Понуда са варијантама 
У овој јавној набавци није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

Измене, допуне и опозив понуде 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда.              
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету 
понуду. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре истека 
рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно 
датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде (садржаном у Позиву за подношење 
понуде) , с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје 
реч: «измена» или «допуна» или «опозив», у зависности од тога шта се у омоту налази. 
 
Понуђач 

                     Понуђач у понуди може да наступи:  
 -   самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  
 - са подизвршиоцем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 
подизвршиоцу) и  
 - као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку). 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвршиоцу, дужан је 
да наведе назив подизвршиоца, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвршиоцу/има (збирно), (а који не може бити већи од 40% укупне вредности набавке), као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца. Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу 
за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвршилаца. Ако понуђач који наступа са 
подизвршиоцем закључи уговор са наручиоцем, сваки ангажовани подизвршилац мора бити наведен 
у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвршиоца, 
ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће. 
 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе Споразум о 
заједничком наступању, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, 
а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача 
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потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијког обезбеђења, 
понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама сваког од 
понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне 
документације, изузев обрасца 4 и обрасца 5 које попуњава, потписује и оверава члан групе понуђача 
који ће у име групе дати средства финансијског обезбеђења. 
 
Цене 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД).  
 
Понуђене цене су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорних обавеза. 
 
Рок и начин плаћања: 
Понуђачи су у обавези да услуге које су предмет јавне набавке пруже у складу са уговором, у року од 
90 дана од дана ступања на снагу уговора (рок за реализацију уговора је исти у све три партије). 
С обзиром на чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), понуђачи у понудама у оквиру Обрасца структре цена и Обрасца 
понуде треба да испоштују рок плаћања  у складу са захтевом Наручиоца и то:  

 Плаћање по извршеној услузи у року до 45 (четрдесетпетдана) од дана пријема фактуре од 
стране Наручиоца (рок плаћања је исти за све три партије). 

Наручилац не прихвата аванс у овој јавној набавци. 
 
Рок важења понуде 
Рок важења понуде за све три партије  је минимум  90 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач 
је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. 
Понуда која има краћи рок важења понуде од 90 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок 
важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.  
 
Средства финансијског обезбеђења 
Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и 
уговорних обавеза прихвата искључиво бланко соло менице. 
За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да доставе 
оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом 
о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – 
Меничним писмом (Образац 4), насловљеним на Град Београд - Градску управу града Београда – 
Секретаријат за саобраћај, у износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком 
важности до истека понуђеног рока важења понуде. 
За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да  у року од 10 дана 
од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу,  са клаузулом 
,,без протеста“,  са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 
Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Град Београд - Градску управу града 
Београда – Секретаријат за саобраћај, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора са ПДВ, са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење посла.  
Саставни део Конкурсне документације је Образац 5 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у 
случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној 
документацији.   
Поменуто средство финансијског обезбеђења и изјаву понуђач је дужан да достави посебно за 
сваку од партија за коју подноси понуду. 
 
Заштита података и документације 
Наручилац је дужан да: 

1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу 
са законом,  понуђач означио у понуди,  
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2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди, 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим 
понудама, до отварања понуда. 
 

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале 
податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим 
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим 
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на наведени начин.  
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви 
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у 
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене 
понуда. 
 
Додатне информације и појашњења 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним 
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуда. 
 
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу, поштом, на адресу: 
Република Србија, Град Београд, Градска управе града Београда, Секретаријат за саобраћај, ул. 
27. марта бр. 43-45, 11000 Београд или путем факса: +381(11)2754636, са назнаком: „Питање за 
Комисију за јавну набавку, јавна набавка број 11/13“, или на email адресу 
saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs. 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном облику, у року од 3 дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, а истовремено ће ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено факсом или путем електронске 
поште, страна која је извршила достављање дужна је да захтева од друге стране да на исти начин 
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да 
је извршено достављање. 
 
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном 
облику и објављене на Порталу јавних набваки и на интернет страници наручиоца, представљају 
саставне елементе Конкурсне документације.  
 
Оцена понуда, додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени 
понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, и конкурсне 
документације. 
 
Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона, услед битних недостатака уколико: 
 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 
3. понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења, 



страна 11 од 55 
 

4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног, 
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или је није могуће упоредити са другим понудама. 
 
Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила 
прихватљивом. 
Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у 
писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не 
сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Негативне референце 
Наручилац ће одбити понуду  уколико поседује доказе о  негативној референци, у смислу одредби чл. 
82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити 
Управи за јавне набавке. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који 
објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набваке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а 
том понуђачу буде додељен уговор, наручилац ће од њега захтевати да року од 10 дана од дана 
закључења уговора достави додатну оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без 
протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 
Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Град Београд - Градску управу града 
Београда – Секретаријат за саобраћај, у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ, са роком 
важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. 
 
Критеријум за оцену понуда 
Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. Закона о 
јавним набавкама -  критеријум најнижа понуђена цена. 
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену 
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде оног понуђача чија је понуда приспела раније. 

Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из 
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. 
Понуда за коју је Наручилац утвдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може 
накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом. 

Поштовање прописа од стране понуђача 
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем Обрасца 
понуде. 

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 
могу благовремено добити исправни подаци о: 
 

 Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и 
привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт 
телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 
обавезама које администрирају ови органи; 
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 Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  
www.merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, 
интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

 Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs. 
 

Понуђач сноси накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица. 
 
Трошкови припреме понуде 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 3 и приложио 
доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.  
 
Припрема и подношење понуде, садржај понуде 
Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне документације, 
а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо 
својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством 
датим на самим обрасцима. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача 
одређују Споразумом члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.  
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању 
понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу 
печатом.  
 
Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене 
и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту Услови 
за учешће). 
*Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 
потребно је доставити потребне доказе за све подизвршиоце, односно све чланове групе 
понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће 

2. Образац 1а; 1б; 1в  – Образац понуде, (у зависности од броја партија за које се подноси 
понуда), 

3. Образац 2а; 2б; 2в – Образац структуре цене, (у зависности од броја партија за које се 
подноси понуда), 

4. Образац 3а; 3б; 3в – Образац трошкова припреме понуде, (у зависности од броја партија 
за које се подноси понуда), 

5. Сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверена са 
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 
Србије и Овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом (Образац 4), насловљеним 
на Град Београд - Градску управу града Београда – Секретаријат за саобраћај, у износу од 2% 
од вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока 
важења понуде, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

Поменуто средство финансијског обезбеђења понуђач је дужан да достави посебно за 
сваку од партија за коју подноси понуду. 

6.  Образац 5 - Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења, дата под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ће Понуђач у случају доделе уговора 
у року од 10 дана од дана закључења уговора, доставити сопствену бланко меницу за добро 
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извршење посла са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо 
картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и Овлашћењем за 
попуну менице насловљеним на Град Београд - Градску управу града Београда – Секретаријат 
за саобраћај, у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла, као средство финансијског обезбеђења својих 
уговорних обавеза, 

Поменуту изјаву о средству финансијског обезбеђења понуђач је дужан да достави 
посебно за сваку од партија за коју подноси понуду. 
 

7.  Образац 6 – Референц листа понуђача 

8. Образац 7а; 7б; 7в – Потврде наручиоца, (у зависности од броја партија за које се 
подноси понуда), 

9. Образац 8 – Изјава о независној понуди, 
10. Модел уговора за Партију 1, 2 и 3  
 
11. Споразум о заједничком наступању (*доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде).  

Измене и допуне Конкурсне документације       
Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за  
подношење понуда.  
 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 
документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 
 
Уколико наручилац  измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о 
продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да измени или допуни 
Конкурсну документацију. 
 
Поступак отварања понуда 
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, 
након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни 
овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у 
року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 
отварати и биће враћена подносиоцу. 
 
Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 
дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају 
обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади 
трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач 
у понуди о тој накнади истакне захтев. 
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Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, наручилац  ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима.  
 
Заштита права  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да 
закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев  може поднети и пословно удружење. 
Такође, захтев за заштиту права могу да поднесу Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
Заштиту права понуђача у свим фазама поступка јавне набавке, обезбеђује Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
 
Захтев  за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
Наручиоца, осим у случајевима за које Закон о јавним набавкама предвиђа другачије. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина  позива за подношење понуда и 
конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
 
После доношења одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне набавке, ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији. 
 
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не 
одлучи другачије. 
 
Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чл. 112. став 2. Закона, наручилац не може 
извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка 
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона о јавним 
набавкама. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави 
доказ о уплати таксе у Законом одређеном износу у зависности од поступка јавне набавке, на жиро 
рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике 
Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке 
11/13“. 
 
Закључење уговора 
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана 
од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у року од осам 
дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у предметном поступку јавне набавке буде 
поднета само једна понуда.  
 
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним 
понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука наручиоца о 
додели уговора.  
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Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава 
право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
Објављивање обавештења 
Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави 
поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој 
интернет страници у року од 5 дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о 
обустави поступка јавне набавке. 
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Образац 1а 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1 
 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског полигона 
по партијама'', јавна набавка 11/13;  Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са 
предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 
утврђених локација у Београду 
 

Понуда број:  ________________________  
 
Датум:             ________________________ 

 
                                                                              Понуђач  наступа (заокружити један одговор): 

                                 1. САМОСТАЛНО 

                                 2. СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ/ПОДИЗВРШИОЦИМА 

                                 3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име или скраћени назив понуђача/носиоца 
посла групе понуђача   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  

 
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвођачу ( у% не већи од 40%)* 

 

 
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
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Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони  број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвршиоцу ( у % не већи од 40%)* 

 

 
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ:  
Износ ПДВ  по стопи од 20%:  
Укупна цена са ПДВ:  
Словима цена са ПДВ: 
 
Цене су фиксне до завршетка посла 
 
Начин плаћања: 
 

Плаћање у року од 45 дана од пријема фактуре од стране 
наручиоца 

Рок за коначно извршење посла: 90 дана од дана закључења уговора 
 

Рок важења понуде: ________(минимум 90 дана од дана јавног отварања понуде) 
 

 
 

 
Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла групе понуђача: 
 
                _______________________________________ 

 
                                                                                  м.п. 

 
Изјављујем под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да  поштујем обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, и заштити права интелектуалне својине. Изјаву потписом потврђује одговорно 
лице понуђача. 

 
*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвршиоцем. 
У случају да понуђач наступа са подизвршиоцем  или у случају  подношења заједничке понуде, под бројем 
1 навести податке о понуђачу, односно носиоцу посла, а под бројем 2 и 3 навести податке о 
подизвршиоцу, односно о члановима групе понуђача. Уколико је број подизвршилаца  односно чланова 
групе понуђача већи од 2, односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопирати, попунити 
је подацима за преостале подизвршиоце/чланове групе и прикључити обрасцу понуде. 
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Образац 1б 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2 
 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'', јавна набавка 11/13;  Партија 2 - Израда пројекта паркиралишта за 
мотоцикле, са предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип 
паркиралишта на 10 утврђених локација у Београду 
 
Понуда број:  ________________________  
 
Датум:             ________________________ 

 
                                                                              Понуђач  наступа (заокружити један одговор): 

                                 1. САМОСТАЛНО 

                                 2. СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ/ПОДИЗВРШИОЦИМА 

                                 3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име или скраћени назив понуђача/носиоца 
посла групе понуђача   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  

 
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвођачу ( у% не већи од 40%)* 

 

 
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
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Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони  број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвршиоцу ( у % не већи од 40%)* 

 

 
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ:  
Износ ПДВ  по стопи од 20%:  
Укупна цена са ПДВ:  
Словима цена са ПДВ: 
 
Цене су фиксне до завршетка посла 
 
Начин плаћања: 
 

Плаћање у року од 45 дана од пријема фактуре од стране 
наручиоца 

Рок за коначно извршење посла: 90 дана од дана закључења уговора 
 

Рок важења понуде: ________(минимум 90 дана од дана јавног отварања понуде) 
 

 
 

 
 Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла групе понуђача: 
 
                _______________________________________ 

 
                                                                                  м.п. 

 
Изјављујем под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да  поштујем обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, и заштити права интелектуалне својине. Изјаву потписом потврђује одговорно 
лице понуђача. 

 
*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвршиоцем. 
У случају да понуђач наступа са подизвршиоцем  или у случају  подношења заједничке понуде, под бројем 
1 навести податке о понуђачу, односно носиоцу посла, а под бројем 2 и 3 навести податке о 
подизвршиоцу, односно о члановима групе понуђача. Уколико је број подизвршилаца  односно чланова 
групе понуђача већи од 2, односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопирати, попунити 
је подацима за преостале подизвршиоце/чланове групе и прикључити обрасцу понуде. 
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Образац 1в 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 3 
 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'', јавна набавка 11/13;  Партија 3  - Израда саобраћајног пројекта типског 
полигона са пратећим програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста 
 
Понуда број:  ________________________  
 
Датум:             ________________________ 

 
                                                                              Понуђач  наступа (заокружити један одговор): 

                                 1. САМОСТАЛНО 

                                 2. СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ/ПОДИЗВРШИОЦИМА 

                                 3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име или скраћени назив понуђача/носиоца 
посла групе понуђача   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  

 
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвођачу ( у% не већи од 40%)* 

 

 
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВРШИОЦУ 

Пословно име или скраћени назив члана 
групе/подизвршиоца   

Седиште    
Одговорно лице    
Лице за контакт   
Телефон   
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Телефакс   
Електронска пошта   
Текући рачун и банка  
Матични број   
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони  број (ПИБ)  
Попуњава се за подизвршиоца врста посла која се њему 
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене 
подизвршиоцу ( у % не већи од 40%)* 

 

 
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ:  
Износ ПДВ  по стопи од 20%:  
Укупна цена са ПДВ:  
Словима цена са ПДВ: 
 
Цене су фиксне до завршетка посла 
 
Начин плаћања: 
 

Плаћање у року од 45 дана од пријема фактуре од стране 
наручиоца 

Рок за коначно извршење посла: 90 дана од дана закључења уговора 
 

Рок важења понуде: ________(минимум 90 дана од дана јавног отварања понуде) 
 

 
 

 
Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла групе понуђача: 
 
                _______________________________________ 

 
                                                                                  м.п. 

 
Изјављујем под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да  поштујем обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, и заштити права интелектуалне својине. Изјаву потписом потврђује одговорно 
лице понуђача. 

 
*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвршиоцем. 
У случају да понуђач наступа са подизвршиоцем  или у случају  подношења заједничке понуде, под бројем 
1 навести податке о понуђачу, односно носиоцу посла, а под бројем 2 и 3 навести податке о 
подизвршиоцу, односно о члановима групе понуђача. Уколико је број подизвршилаца  односно чланова 
групе понуђача већи од 2, односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопирати, попунити 
је подацима за преостале подизвршиоце/чланове групе и прикључити обрасцу понуде. 
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Oбразац 2а 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа 

паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 утврђених 
локација у Београду 

  
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 

ОПИС УСЛУГЕ УКУПНА ЦЕНА без ПДВ ИЗНОС ПДВ УКУПНА ЦЕНА са 
ПДВ 

''Израда саобраћајних пројеката 
паркиралишта за бицикле и 

мотоцикле, као и типског полигона 
по партијама'' Партија 1 – Израда 

пројекта паркиралишта за бицикле, са 
предлогом типа паркиралишта и 

израдом пројеката микролокације за 
изабрани тип паркиралишта на 30 

утврђених локација у Београду 
 

   

 
 

Начин плаћања: Плаћање по извршеној услузи у року до 45 (четрдесетпетдана) од дана пријема 
фактуре од стране Наручиоца. 

 
 

                                                                                              Потпис одговорног лица понуђача/носиоца  
                                                                                               посла групе понуђача 

М.П.       
                       ___________________________________ 
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Oбразац 2б 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' Партија 2 - Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом 

типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 
утврђених локација у Београду 

 
 ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 

ОПИС УСЛУГЕ УКУПНА ЦЕНА без ПДВ ИЗНОС ПДВ УКУПНА ЦЕНА са 
ПДВ 

''Израда саобраћајних пројеката 
паркиралишта за бицикле и 

мотоцикле, као и типског полигона 
по партијама'' Партија 2 - Израда 

пројекта паркиралишта за мотоцикле, 
са предлогом типа паркиралишта и 

израдом пројеката микролокације за 
изабрани тип паркиралишта на 10 

утврђених локација у Београду 
 

   

 
 

Начин плаћања: Плаћање по извршеној услузи у року до 45 (четрдесетпетдана) од дана пријема 
фактуре од стране Наручиоца. 

 
 

            Потпис одговорног лица 
понуђача/носиоца посла групе понуђача 

 
М.П.                                          

    ___________________________________ 
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Oбразац 2в 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 
''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 

полигона по партијама'' Партија 3   - Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим 
програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста 

  
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 3 

ОПИС УСЛУГЕ УКУПНА ЦЕНА без ПДВ ИЗНОС ПДВ УКУПНА ЦЕНА са 
ПДВ 

''Израда саобраћајних пројеката 
паркиралишта за бицикле и 

мотоцикле, као и типског полигона 
по партијама'' Партија 3   - Израда 

саобраћајног пројекта типског 
полигона са пратећим програмом за 

едукацију деце предшколског и 
школског узраста 

 

   

 
 

Начин плаћања: Плаћање по извршеној услузи у року до 45 (четрдесетпетдана) од дана пријема 
фактуре од стране Наручиоца. 

 
 
 

            Потпис одговорног лица 
понуђача/носиоца посла групе понуђача 

 
М.П.                                          

    ___________________________________ 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



страна 25 од 55 
 

Образац 3а 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ 
''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 

полигона по партијама'' Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа 
паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 утврђених 

локација у Београду 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/13 

Образац трошкова припреме понуде* - ПАРТИЈА 1 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средства финансијског 
обезбеђења: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(навести врсту средстава финансијског 
обезбеђења) 

 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

(навести износ 
припадајућих трошкова)  

 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди  и доставио 
доказ о извршеној уплати трошкова. 

 
                                                  М.П                                Потпис одговорног лица понуђача/носиоца   

посла групе понуђача 
 
                                                                                      _______________________________ 
 
 
*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 
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Образац 3б 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ 
''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 

полигона по партијама'' Партија 2 - Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом 
типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 

утврђених локација у Београду 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/13 

Образац трошкова припреме понуде* - ПАРТИЈА 2 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средства финансијског 
обезбеђења: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(навести врсту средстава финансијског 
обезбеђења) 

 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

(навести износ 
припадајућих трошкова)  

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди  и доставио 
доказ о извршеној уплати трошкова. 

 
                                                  М.П                                   Потпис одговорног лица понуђача/носиоца 

посла   групе понуђача 
 
                                                                                      _______________________________ 
           
 
 
*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 
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Образац 3в 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ 
''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 

полигона по партијама'' Партија 3 - Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим 
програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/13 

Образац трошкова припреме понуде* - ПАРТИЈА 3 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средства финансијског 
обезбеђења: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(навести врсту средстава финансијског 
обезбеђења) 

 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

(навести износ 
припадајућих трошкова)  

 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди  и доставио 
доказ о извршеној уплати трошкова. 

 
                                                  М.П                        Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла  

групе понуђача 
 
                                                                                  _______________________________ 
 
 
 
*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 
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Образац 4 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета 
ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса) 
МБ____________________________________ 
ПИБ: ____________________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА :_________________________________________________ 
                                                                        _________________________________________________ 
                                                                        _________________________________________________ 
 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:  _________________________________________________ 
(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице) 
ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК: Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, (у 
даљем тексту: Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број ________________________ (унети серијски 
број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне 
набавке број 11/13 услуге - ''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и 
мотоцикле, као и типског полигона по партијама'' - ПАРТИЈА 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(унети број и назив партије за коју се даје овлашћење) 
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу 
од____________________(словима:____________________________________________________динар
а), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, 
изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших 
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.Дужник се 
одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 
задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и 
других промена од значаја за правни промет. 
Рок важења меничног овлашћења је до _________________године. (минимум 90 дана од дана јавног 
отварања понуда). 
 
               ________________________                         МП                     ______________________________ 
                        (место и датум)                                                                        (потпис одговорног лица) 

 

* Образац копирати у зависности од броја партија за које се подноси понуда  



страна 29 од 55 
 

Образац 5 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  

 
''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 

полигона по партијама''  
Јавна набавка бр. 11/13 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

  
ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 
 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен 
уговор у поступку јавне набавке бр. 11/13 УСЛУГЕ - ''Израда саобраћајних пројеката 
паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског полигона по партијама'',
ПАРТИЈА_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  (унети број и назив
партије за коју се даје изјава) у року од 10 дана од дана закључења уговора доставити сопствену 
бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 
доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице 
насловљеним на Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, са 
клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности 30 дана дуже 
од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, као средство финансијског обезбеђења 
својих уговорних обавеза. 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача 

                                                              МП                                           ________________________                         
 

* Образац копирати у зависности од броја партија за које се подноси понуда  
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Образац 6 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' 

Редни 
бр. 

 
Заводни број и предмет 

уговора 
 

Време 
извршења 

услуге 

Пун назив 
наручиоца 

Вредност 
реализованог 

уговора без ПДВ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 
                                                                                               Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла  

групе понуђача 
 

                                                                                              
_________________________________ 

М.П. 
 
Напомена: Уз наведени образац доставити: Уговоре, са евентуално пратећима анексима, фактуре, 
а које прате реализоване уговоре и Образац 7а; 7б; 7в - Потврде наручилаца (у зависности од броја 
партија за које се подноси понуда) 
 

 



страна 31 од 55 
 

Образац 7а  
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' Партија 1 – Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом 

типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 
утврђених локација у Београду 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

 Назив наручиоца 
 

 Адреса наручиоца 
 

 Особа за контакт - 
функција 

 

 Телефон и  
 e-mail  адреса 

 

 Датум и место 
издавања потврде 

 

Горе наведени наручилац  издаје  
ПОТВРДУ 

Да је понуђач 
 

(уписати назив и адресу вршиоца услуге) 
успешно реализовао уговоре, из области пројектовања или извођења саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације из области градског саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја, бициклистичког 
саобраћаја или паркирања на уличној мрежи), као и да је све обавезе везане за реализацију 
наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року. 

Редни 
бр. 

Заводни број и предмет уговора 
 

Вредност реализованог уговора без 
ПДВ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може 
користити.  
                                                                                                      Потпис одговорног лица Наручиоца: 
                                                                         М.П.                     
           _________________________ 
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Образац 7б  
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' Партија 2 - Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом 

типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 
утврђених локација у Београду 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

 Назив наручиоца 
 

 Адреса наручиоца 
 

 Особа за контакт - 
функција 

 

 Телефон и  
 e-mail  адреса 

 

 Датум и место 
издавања потврде 

 

Горе наведени наручилац  издаје  
ПОТВРДУ 

Да је понуђач 
 

(уписати назив и адресу вршиоца услуге) 
успешно реализовао уговоре о пројектовањи из области безбедности саобраћаја у градовима који 
имају преко 500.000 становника, као и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора 
извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року. 

Редни 
бр. 

Заводни број и предмет уговора 
 

Вредност реализованог уговора без 
ПДВ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може 
користити.  
                                                                                                      Потпис одговорног лица Наручиоца: 
                                                                         М.П.                     
           _________________________ 
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Образац 7в  
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' Партија 3 - Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим 

програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  11/13 

 Назив наручиоца 
 

 Адреса наручиоца 
 

 Особа за контакт - 
функција 

 

 Телефон и  
 e-mail  адреса 

 

 Датум и место 
издавања потврде 

 

Горе наведени наручилац  издаје  
ПОТВРДУ 

Да је понуђач 
 

(уписати назив и адресу вршиоца услуге) 
успешно реализовао уговоре о изради студија или пројеката из области безбедности саобраћаја, као 
и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у 
уговореном року. 

Редни 
бр. 

Заводни број и предмет уговора 
 

Вредност реализованог уговора без 
ПДВ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може 
користити.  
                                                                                                      Потпис одговорног лица Наручиоца: 
                                                                         М.П.                     
           _________________________ 
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Образац 8 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 
 

''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и мотоцикле, као и типског 
полигона по партијама'' 
Јавна набавка бр. 11/13 

Партија: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(унети број и назив партије за коју се даје изјава ) 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам Понуду, у отвореном 
поступку за јавну набавку услуге – ''Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и 
мотоцикле, као и типског полигона по партијама'', јавна набавка број 11/13, Партија: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________(унети број и назив партије за 
коју се даје изјава) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

                                                                                М.П.                Потпис одговорног лица понуђача/носиоца 

посла групе понуђача                                                                        
                                                                                                          

______________________________ 

 

 

* Образац копирати у зависности од броја партија за које се подноси понуда  
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                      Модел- партија 1   
 
 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р  
 

УГОВОРНЕ  
СТРАНЕ:  ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, 
   Секретаријат за саобраћај, 27. марта бр. 43-45, 
   кога представља секретар  

Бојан Бован, дипл. правник 
   (у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 
________________________ из______________, 
ул.__________________бр.____ , 
ПИБ ________________, мат. број ___________________,  
кога заступа  ___________________________ 
(у даљем тексту Извршилац) 

 
 
ПРЕДМЕТ  
УГОВОРА: Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа паркиралишта и израдом 

пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 (тридесет) утврђених 
локација у Београду 

 
 

Члан 1. 
 

Извшилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради Пројекат паркиралишта за бицикле, са 
предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 30 
(тридесет) утврђених локација у Београду (у даљем тексту: Пројекат), у свему према пројектном задатку 
Наручиоца и усвојеној понуди Извршиоца бр. ____________ од __________2013. године,  који чине саставни 
део Уговора, а Наручилац се обавезује да за израду Пројекта плати уговорену накнаду порписану чланом 7. овог 
Уговора. 
 

Члан 2. 

 Извршилац се обавезује да приликом израде Пројекта паркиралишта за бицикле  прикаже европска и 
светска искуства различитих типова паркинга за бицикле, уради анкету бициклиста и формира списак локација 
за постављање паркинга, као и да предложи тип, изглед, материјал, начин постављања и одржавања паркинга. 

 Након усвојеног типа паркинга за бицикле, Извршилац се обавезује да изврши снимање постојећег 
стања и изради пројекте микролокација постављања односно техничког регулисања паркинг места за бицикле  
на 30 (тридесет)  локација које је усвојио Наручилац, која су у складу са предложеним критеријумима и 
транспортним захтевима бициклиста. 

 Пројекти  треба да садрже: 
-технички извештај са фотографијом места постављања, 
- предмер  и предрачун радова и опреме са потребним техничким карактеристикама,  
-карактеристичне детаље са описом и карактеристикама. 
Извршилац је у обавези: 

          1)  да у току израде пројекта сарађује са представницима Наручиоца, 
  2)  да oдговорни пројектант саобраћајне струке (са лиценцом број 370) Извршиоца  потпише    
    Пројекат  
 
Извршилац ће комплетан  Пројекат предати Наручиоцу у 4 (четири) одштампана примерка и у 2 (два) 

примерка у дигиталној форми. 
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Члан 3. 
 

Наручилац ће одмах по закључењу уговора именовати Комисију која има задатак да прати реализацију 
Уговора и да сачини Записник о коначном завршетку посла, који ће потписати председник и чланови Комисије, 
као и овлашћени представник Извршиоца, а у складу са динамиком израде Пројекта утвђене у  члану 4. 
Уговора. 

 
 Члан 4. 

 
Извршилац се обавезује да изради и испоручи Пројекат из члана 1. Уговора у року од 90 (деведесет) 

дана од дана закључења Уговора. 
Извршилац је у обавези да у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора, Комисији достави 

нацрт  пројекта са предлогом типова паркиралишта за бицикле и предлогом локација за постављање 
паркиралишта. У року од 10 (десет)  дана од достављања нацрта Пројекта, Комисија ће прегледати исти, дати 
своје сугестије и предлоге, изабрати један од предложених типова паркиралишта и од предложених локација 
изабрати 30 најадекватнијих и о свему сачинити Записник и доставити га Извршиоцу. 

Извршилац је у обавези да у року од 25 (двадесет пет)  дана од дана пријема Записника из става 2 овог 
члана Комисији достави Предлог пројекта.  

 Комисија ће, у року од 10 (десет)  дана од пријема Предлога пројекта, прегледати Предлог пројекта и 
уколико утврди да је Предлог пројекта урађен у складу са пројектним задатком и сугестијама Комисије позвати 
Извршиоца да преда Коначан комплетан пројекат на начин и у складу са чланом 2. овог уговора. Уколико 
Комисија приликом прегледа Предлога пројекта утврди да Извршилац није урадио пројекат у складу са 
пројектним задатком и сугестијама Комисије писаним путем ће позвати Извршиоца и оставити му рок од 10 
(десет)  дана да поступи по примедбама и отклони недостатке преда Коначан комплетан пројекат на начин и у 
складу са чланом 2. овог уговора. 

Комисија ће, у року од 5 (пет) дана од пријема комплетног коначног пројекта, сачинити Записник о 
коначном завршетку посла. 

 
Члан 5. 

 
Уколико Извршилац не отклони примедбе на начин и у року из члана 4. Уговора, Наручилац може 

једнострано раскинути уговор због неиспуњења уговорених обавеза, и писаним путем обавестити Извршиоца. 
Наручилац ће у том случају активирати средство обезбеђења из члана 6. Уговора.  

 
Члан 6. 

 
 Извршилац се обавезује да Наручиоцу, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора, достави 
оригинал сопствене бланко менице за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 30 (тридест)  дана дужим од уговореног рока за коначан завршетак посла, из члана 4. став 1. 
Уговора. Меница мора бити са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверенa, са копијом депо 
картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљеним на Град Београд - 
Градску управу града Београда - Секретаријат за саобраћај. 

Наручилац задржава право да не изврши уплату из члана 7. уговора уколико Извршилац не достави 
средствo обезбеђења.  

 
  Члан 7. 

 
  Наручилац се обавезује да Извршиоцу, за израду Пројекта из члана 1. Уговора, плати  износ од 

_______________ динара без ПДВ-а, односно износ од _________________са обрачунатим ПДВ-ом, најкасније у 
року од 45 дана од пријема фактуре уз приложен Записник о коначном завршетку посла.   

  Члан 8. 
 

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у уговореном року,  дужан је да 
Наручиоцу плати пенале за сваки дан закашњења , који износе 2‰ (промила) од уговорне вредности, с тим да 
износ пенала не може бити већи од 5% од уговореног износа из члана 7. уговора. 

Пенали ће се обрачунавати од првог дана по протеку рока из члана 4. став 1. Уговора. 
Наручилац има право на наплату пенала и без посебног обавештавања Извршиоца. 
 



страна 37 од 55 
 

 Члан 9. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да све настале спорове реше споразумно, а ако до споразума не дође 
надлежан је Привредни суд у Београду. 

 
 

  Члан 10. 
 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 

   НАРУЧИЛАЦ                                            ИЗВРШИЛАЦ 
                 Град Београд                                                                                                         
     Градска управа града Београда                                                                                      
         Секретаријат за саобраћај                                  
       Секретар                                        
             
___________________________                                                                  _______________________                                         

                  Бојан Бован, дипл. правник                           
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                      Модел- партија 2   
 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р  
 

УГОВОРНЕ  
СТРАНЕ:  ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, 
   Секретаријат за саобраћај, 27. марта бр. 43-45, 
   кога представља секретар  

Бојан Бован, дипл. правник 
   (у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 
________________________ из______________, 
ул.__________________бр.____ , 
ПИБ ________________, мат. број ___________________,  
кога заступа  ___________________________ 
(у даљем тексту Извршилац) 

 
 
ПРЕДМЕТ  
УГОВОРА: Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом типа паркиралишта и израдом 

пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 (десет) утврђених локација 
у Београду 

 
 

Члан 1. 
 
Извшилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради Пројекат паркиралишта за мотоцикле, са 

предлогом типа паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 (десет) 
утврђених локација у Београду (у даљем тексту: Пројекат), у свему према пројектном задатку Наручиоца и 
усвојеној понуди Извршиоца бр. ____________ од __________2013. године, а који чине саставни део Уговора, а 
Наручилац се обавезује да за израду Пројекта плати уговорену накнаду порписану чланом 7. овог Уговора. 

 
Члан 2. 

 Извршилац се обавезује да приликом израде Пројекта паркиралишта за мотоцикле прикаже европска и 
светска искуства различитих типова паркинга за мотоцикле, формира списак локација за постављање паркинга, 
као и да предложи тип, изглед, материјал, начин постављања и одржавања паркинга. 

 Након усвојеног типа паркинга за мотоцикле, Извршилац се обавезује да изврши снимање постојећег 
стања и изради пројекте микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 утврђених локација у Београду, 
које су ускладу са предложеним критеријумима и транспортним захтевима возача двоточкаша, не нарушавајући 
постојећи број паркинг места и режим паркирања. 

 Пројекти треба да садрже: 
-технички извештај са фотографијом места постављања, 
- предмер  и предрачун радова и опреме са потребним техничким карактеристикама,  
-карактеристичне детаље са описом и карактеристикама, 
-идејно решење 5 типова паркиралишта за мотоциклисте (3Д модел). 
Извршилац је у обавези :           
1) да у току израде пројекта сарађује са представницима Наручиоца, 
2) да Пројекат потпише oдговорни пројектант саобраћајне струке (са лиценцом број 370 ) или одговорни 
извођач радова саобраћајне сигнализације (лиценца број 470)  и саобраћајни инжењер који поседује 
лиценцу: одговрни урбаниста за руковођење израде урабнистичких планова за саобраћајнице (лиценца 
број 202).  
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Извршилац ће комплетан  Пројекат предати Наручиоцу у 4 (четири) одштампана примерка и у 2 (два) 

примерка у дигиталној форми. 
 

Члан 3. 
 

Наручилац ће одмах по закључењу уговора именовати Комисију која има задатак да прати реализацију 
Уговора и да сачини Записник о коначном завршетку посла, који ће потписати председник и чланови Комисије, 
као и овлашћени представник Извршиоца, а у складу са динамиком израде Пројекта утврђене у члану 4. 
Уговора. 

 
Члан 4. 

 
 Извршилац се обавезује да изради и испоручи Пројекат из члана 1. Уговора у року од 90 дана од дана 

закључења Уговора. 
Извршилац је у обавези да у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора, Комисији достави 

нацрт  пројекта са предлогом типова паркиралишта за мотоцикле и предлогом локација за постављање 
паркиралишта. У року од 10 (десет)  дана од достављања нацрта Пројекта, Комисија ће прегледати исти, дати 
своје сугестије и предлоге, изабрати један од предложених типова паркиралишта и од предложених локација 
изабрати 10 (десет) најадекватнијих и о свему сачинити Записник и доставити га Извршиоцу. 

Извршилац је у обавези да у року од 25 (двадесет пет) дана од дана пријема Записника из става 2 овог 
члана Комисији достави Предлог пројекта.  

 Комисија ће, у року од 10 (десет) дана од пријема Предлога пројекта, прегледати Предлог пројекта и 
уколико утврди да је Предлог пројекта урађен у складу са пројектним задатком и сугестијама Комисије позвати 
Извршиоца да преда Коначан комплетан пројекат на начин и у складу са чланом 2. овог уговора. Уколико 
Комисија приликом прегледа Предлога пројекта утврди да Извршилац није урадио пројекат у складу са 
пројектним задатком и сугестијама Комисије писаним путем ће позвати Извршиоца и оставити му рок од 10 
(десет) дана да поступи по примедбама и отклони недостатке преда Коначан комплетан пројекат на начин и у 
складу са чланом 2. овог уговора. 

Комисија ће, у року од 5 (пет) дана од пријема комплетног коначног пројекта, сачинити Записник о 
коначном завршетку посла. 

 
 

Члан 5. 
 

Уколико Извршилац не отклони примедбе на начин и у року из члана 4. Уговора, Наручилац може 
једнострано раскинути уговор због неиспуњења уговорених обавеза, и писаним путем обавестити Извршиоца. 

Наручилац ће у том случају активирати средство обезбеђења из члана 6. Уговора.  
 

Члан 6. 
 

 Извршилац се обавезује да Наручиоцу, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора, достави 
оригинал сопствене бланко менице за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за коначан завршетак посла, из члана 4. став 1. 
Уговора. Меница мора бити са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверенa, са копијом депо 
картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљеним на Град Београд - 
Градску управу града Београда – Секретаријат за саобраћај. 

Наручилац задржава право да не изврши уплату из члана 7. уговора уколико Извршилац не достави 
средствo обезбеђења.  

 
  Члан 7. 

 
  Наручилац се обавезује да Извршиоцу, за израду Пројекта из члана 1. Уговора, плати  износ од 

_______________ динара без ПДВ-а, односно износ од _________________са обрачунатим ПДВ-ом, најкасније у 
року од 45 (четрдесет пет) дана од пријема фактуре уз приложен Записник о коначном завршетку посла.  
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  Члан 8. 
 

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у уговореном року, дужан је да 
Наручиоцу уплати пенале за сваки дан закашњења који износе 2‰ (промила) од уговорне вредности, с тим да 
износ пенала не може бити већи од 5% од уговореног износа из члана 7. уговора. 

Пенали ће се обрачунавати од првог дана по протеку рока из члана 4. став 1. Уговора. 
Наручилац има право на наплату пенала и без посебног обавештавања Извршиоца. 
 

 Члан 9. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да све настале спорове реше споразумно, а ако до споразума не дође 
надлежан је Привредни суд у Београду. 

 
  Члан 10. 

 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

 
 

   НАРУЧИЛАЦ                                            ИЗВРШИЛАЦ 
                 Град Београд                                                                                                         
     Градска управа града Београда                                                                                      
         Секретаријат за саобраћај                                  
       Секретар                                        
             
___________________________                                                                  _______________________                                         

                     Бојан Бован, дипл. правник                           
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                      Модел- партија 3   

 
 
 
 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р  
 

УГОВОРНЕ  
СТРАНЕ:  ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, 
   Секретаријат за саобраћај, 27. марта бр. 43-45, 
   кога представља секретар  

Бојан Бован, дипл. правник 
   (у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 
________________________ из______________, 
ул.__________________бр.____ , 
ПИБ ________________, мат. број ___________________,  
кога заступа  ___________________________ 
(у даљем тексту Извршилац) 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ  
УГОВОРА: Израда саобраћајног пројека типског полигона са пратећим програмом за едукацију деце 

предшколског и школског узраста 
 

Члан 1. 
 

Извшилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради Пројекат типског полигона са пратећим 
програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста (у даљем тексту: Пројекат), у свему према 
пројектном задатку Наручиоца и усвојеној понуди Извршиоца бр. ____________ од __________2013. године, а 
који чине саставни део Уговора, а Наручилац се обавезује да за израду Пројекта плати уговорену накнаду 
порписану чланом 7. овог Уговора. 

 
Члан 2. 

 Извршилац се обавезује да Наручиоцу изради Пројекат типског полигона адекватних димензија и 
прописаног садржаја са пратећим програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста. 

Извршилац је у обавези: 
1) да у току израде пројекта сарађује са представницима Наручиоца, 
2) да oдговорни пројектант саобраћајне струке (са лиценцом број 370) Извршиоца  потпише    
    Пројекат  
Извршилац ће комплетан  Пројекат предати Наручиоцу у 4 (четири) одштампана примерка и у 2 (два) 

примерка у дигиталној форми. 
  

Члан 3. 
Наручилац ће одмах по закључењу уговора именовати Комисију која има задатак да прати реализацију 

Уговора и да сачини Записник о коначном завршетку посла, који ће потписати председник и чланови Комисије, 
као и овлашћени представник Извршиоца, а у складу са динамиком израде Пројекта утврђене у члану 4. 
Уговора. 
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Члан 4. 
 
 Извршилац се обавезује да изради и испоручи Пројекат из члана 1. Уговора у року од 90 (деведесет) 

дана од дана закључења Уговора. 
Извршилац је у обавези да у року од 40 (четрдесет) дана од дана закључења Уговора, Комисији достави 

нацрт  Пројекта са предлогом изгледа типског полигона и предлогом пратећег програма за едукацију деце 
предшколског и школског узраста. У року од 10 (десет) дана од достављања нацрта Пројекта, Комисија ће 
прегледати исти, дати своје сугестије и предлоге. О свему овоме комисија ће  сачинити Записник и доставити га 
Извршиоцу. 

Извршилац је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Записника из става 2 овог члана 
достави Комисији предлог Пројекта са изгледом типског полигона и пратећим програмом за едукацију деце 
предшколског и школског узраста.  

 Комисија ће, у року од 10 (десет)  дана од пријема предлога Пројекта, прегледати предлог Пројекта и 
уколико утврди да је предлог Пројекта урађен у складу са пројектним задатком и сугестијама Комисије позвати 
Извршиоца да преда коначан комплетан Пројекат на начин и у складу са чланом 2. овог уговора. Уколико 
Комисија приликом прегледа предлога Пројекта утврди да Извршилац није урадио Пројекат у складу са 
пројектним задатком и сугестијама Комисије писаним путем ће позвати Извршиоца и оставити му рок од 10 
(десет)  дана да поступи по примедбама и отклони недостатке преда коначан комплетан Пројекат на начин и у 
складу са чланом 2. овог уговора. 

Комисија ће, у року од 5 (пет) дана од пријема комплетног коначног Пројекта, сачинити Записник о 
коначном завршетку посла. 
 

Члан 5. 
 

Уколико Извршилац не отклони примедбе на начин и у року из члана 4. Уговора, Наручилац може 
једнострано раскинути уговор због неиспуњења уговорених обавеза, и писаним путем обавестити Извршиоца. 

Наручилац ће у том случају активирати средство обезбеђења из члана 6. Уговора.  
 

Члан 6. 
 

 Извршилац се обавезује да Наручиоцу, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора, достави 
оригинал сопствене бланко менице за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за коначан завршетак посла, из члана 4. став 1. 
уговора. Меница мора бити са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверенa, са копијом депо 
картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљеним на Град Београд - 
Градску управу града Београда – Секретаријат за саобраћај. 

Наручилац задржава право да не изврши уплату из члана 7. уговора уколико Извршилац не достави 
средствo обезбеђења.  

 
  Члан 7. 

 
  Наручилац се обавезује да Извршиоцу,  за израду Пројекта из члана 1. Уговора, плати  износ од 

_______________ динара без ПДВ-а, односно износ од _________________са обрачунатим ПДВ-ом, најкасније у 
року од 45 дана од пријема фактуре уз приложен Записник о коначном завршетку посла.   

  Члан 8. 
 

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у уговореном року, дужан је да 
Наручиоцу плати пенале за сваки дан закашњења који износе 2‰ (промила) од уговорне вредности, с тим да 
износ пенала не може бити већи од 5% од уговореног износа из члана 7. уговора. 

Пенали ће се обрачунавати од првог дана по протеку рока из члана 4. став 1. Уговора. 
Наручилац има право на наплату пенала и без посебног обавештавања Извршиоца. 

  
Члан 9. 

 
Уговорне стране су се сагласиле да све настале спорове реше споразумно, а ако до споразума не дође 

надлежан је Привредни суд у Београду. 
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  Члан 10. 
 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 
 

   НАРУЧИЛАЦ                                            ИЗВРШИЛАЦ 
                 Град Београд                                                                                                         
     Градска управа града Београда                                                                                      
         Секретаријат за саобраћај                                  
       Секретар                                        
             
___________________________                                                                  _______________________                                         

                     Бојан Бован, дипл. правник                           
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ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 
 
 

„Израда саобраћајних пројеката паркиралишта за бицикле и  мотоцикле, као и типске полигоне”  
 

 Партија 1, која гласи: „Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа 
паркиралишта и израдом пројеката микролокације за изабрани тип паркиралишта на 
30 утврђених локација у Београду”,  

 
Циљ пројектног задатка: 
  

Дефинисање оптималног типа и локација за постављање паркинг места за бицикле према 
прописима и потребама на основу предлога прикупљених од бициклиста.  

На јавним дебатама организованим на тему унапређења бициклистичког саобраћаја, 
бициклисти су у више наврата истакли да се постојећи чешљеви за бицикле мало користе и захтевали 
постављање нових паркинга за бицикле, по угледу на европске градове, који обезбеђују комфорније 
паркирање и већу безбедност бицикле.   

Генералним планом Београда 2021. је планирано повећање учешћа бициклистичког саобраћаја 
на 5 до 10% у видовној расподели путовања.  

Побољшање услова за бициклистички саобраћај постићи ће се оптималним размештајем 
паркинг места за бицикле, што ће учинити град атрактивнијим за кретање бициклиста. Бициклисти 
истичу да тренутни недостатак паркинг места делимично ограничава коришћење бицикла као средства 
превоза, а у корист коришћења бицикла у рекреативне сврхе. Нови тип и локације паркинга ће 
унапредити коришћење бицикла као превозног средства.  

Приликом недавно спроведене анкете трећина средњошколаца се изјаснила да не вози бицикл 
због недостатка паркинг места за одлагање бицикле, а као разлог су навели и недостатак простора за 
држање бицикла у кући или стану. Као фактори који би допринели већој употреби бицикла као 
превозног средства 23.7% средњошколаца наводи обезбеђење више паркинга за бицикла, док 34.8% 
наводи већу безбедност бицикла.  

Овим пројектом ће се створити услови за повећање учешћа бициклистичког саобраћаја у 
видовној расподели путовања.  
           
Општи подаци: 

1. Инвеститор: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за саобраћај. 
2. Предмет пројекта: Израда пројекта паркиралишта за бицикле, са предлогом типа 

паркиралишта и израдом пројеката микролокација за изабрани тип паркиралишта на 30 
утврђених локација у Београду. 

3. Циљ пројекта: Циљ пројекта је да се, сагледавши специфичне захтеве, као и проблеме на 
које наилазе бициклисти у транспортном систему града, изврши анализа типа паркинг места 
за бицикле и избор 30 локација у функцији веће мобилности бициклиста и промовисања 
бициклистичког саобраћаја.  

4. Садржај пројекта:  
4.1. Приказати европска и светска искуства различитих типова паркинга за бицикле на отвореном 

простору (улици, тргу, парку, стамбеном насељу, и др.).  
Навести карактеристике различитих типова паркинга за бицикле. 

4.2. Урадити анкету бициклиста о захтевима за типом и карактеристикама паркинг места за бицикла, 
као и локацијама на којима су потребни паркинзи.  

Обрадити резултате анкете.  
Формирати списак локација на којима су бициклисти предложили постављање паркинга за 
бицикла. 
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4.3. Анализирати стање и коришћење постојећих типова паркиралишта за бицикле.  

4.4. Предложити тип, изглед, материјал, начин постављања и одржавања паркинга за бицикле у 
Београду.  

Обрадити различите врсте профила, П-профила, чешљева, наткривених паркинга за бицикле, и 
др.  

Предложити и вредновати тип паркинга.  
        При пројектовању применити инострана искуства из ове области. 

4.5. Након избора типа паркинга за бицикле од стране наручиоца, дефинисати изглед, материјал од 
којег се израђује, начин постављања и одржавања. 

4.6. Паркинг места пројектовати уз центре атракције, већа чворишта јавног градског превоза, 
аутобуске и железничке станице, објекте државних органа, тржне центре, факултете, студентске 
установе, школе, јавне институције, градске и општинске службе, здравствене установе, 
рекреативне објекте, паркове, у близини паркинг гаража. 

4.7. Утврдити критеријуме за реализацију паркинг места за бицикле. Захтеви се, односе на: избор 
локације, безбедност бициклиста у саобраћају, безбедност од крађе, стабилност приликом 
паркирања, врменске прилике и заштиту од атмосферских утицаја, одржавање подлоге паркинг 
простора и др.  

4.8. За усвојени тип паркинга за бицикле, израдити пројекте микролокација постављања - техничког 
регулисања паркинг места за бицикле на 30 локација усвојених од стране наручиоца.   

Извршити снимања постојећег стања и израдити пројекте утврђених локација, које су у складу са 
предложеним критеријумима и транспортним захтевима бициклиста. Водити рачуна о не 
нарушавању постојећег броја паркинг места и режима паркирања. 
Потребно је да пројекти садрже: 

- технички извештај са фотографијом места постављања, 

- предмер и предрачун радова и опреме са потребним техничким карактеристикама 

- карактеристичне детаље са описом и карактеристикама. 

 

4.9. Графички приказати локације паркинга за бицикле на карти града.  
4.10. Урадити типске пројекте постављања изабраног типа паркинга за различит број паркинга за 

бицикле од један до десет. 
4.11. Дефинисање оквира за кампању у овој области, за потребе Секретаријата за саобраћај. 

4.12. Дискусија резултата и закључак.  

 
5. Рок завршетка и предаје пројекта инвеститору: 90 дана од дана закључења уговора. 

Основе за израду пројекта: 
- Генерални план Београда 2021.,  
- Списак локација постојећих паркинга за бицикла,  
- Предог локација за чешљеве,  
- Документација којом располаже Секретаријат за саобраћај,  

Општи услови: 
 Пројекат потписује oдговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (лиценца број 
370). 

Посебни  услови: 

    А)    Пројекат предати у 4 (четири) одштампана примерка и 2 (два) примерка у дигиталној форми 
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(документа отворена за измене).  

 Наручилац задржава сва права над прикупљеним и обрађеним подацима, техничким 
материјалима обрађеним и израђеним у току пројекта, нацртима и коначним документима и др. 
Подаци и документација ће моћи да се дистрибуирају и објављују у јавности, штампаним и 
електронским медијима искључиво уз одобрење Наручиоца. 

   Б)  У одштампаним примерцима текстуални део предати у ћириличном писму (фонт Тахома, 
величина 11), а графички прилози треба да буду одштампани са легендом. За графичке прилоге 
обавезна је следећа размера: 

1) Све графичке прилоге предати одштампане у размери 1:250. 
   В) Примерак у дигиталној форми обавезно је предати: 

1) Текстуални део у doc. екстензији (верзије до Microsoft Office Word 2003), ћирилично писмо, 
фонт Тахома, величина 11. 

2) Све графичке прилоге предати у dwg. екстензији (верзије до Auto CAD 2002), организоване по 
карактеристичним слојевима (лејерима) у размери 1:1. Карактеристични слојеви треба да се 
разликују по боји и дебљини примењених линија.  

   Г) Током израде пројекта обавезне консултације  и презентација резултата рада. Пројектант је у     
обавези да евентуалне примедбе отклони у року предвиђеном за завршетак пројекта.   
 
6. Стручне квалификације понуђача 
 

Референтна листа понуђача  
Списак пружених услуга, чиме понуђач, за учешће у поступку за предметну јавну набавку, доказује да 
располаже неопходним пословним капацитетом. Понуђач је у обавези да достави минимум 2 (две) 
референце. 

Понуђач мора доставити: 
Фотокопије комплетних уговора, као доказ да је понуђач извршио најмање две услуге  из области 
пројектовања или извођења саобраћаја и саобраћајне сигнализације из области градског саобраћаја (зона 
30, зона успореног саобраћаја, бициклистичког саобраћаја или паркирања на уличној мрежи), укупне 
вредности 3 милиона динара, које су окончане у последње 3 године. 
Потврду правног субјекта (наручиоца) са којим је закључен уговор (са бројем и датумом 
издавања) да су услуге из достављених уговора и реализоване. 

Кадровски капацитет: 
Понуђач мора имати најмање 2 саобраћајна инжењера, од којих један мора имати лиценцу одговорног 
пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације (лиценца број 370) а други мора имати лиценцу 
одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације (лиценца број 470).  Инжињери морају бити у 
сталном радном односу, или у радном односу на одређено време, или ангажовани по уговору о радном 
ангажовању ван радног односа. 
Неопходно је да је минимум један од пројектаната учествовао у пројектовању или извођењу најмање 
једног пројекта из области градског саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја, бициклистичког 
саобраћаја или паркирања на уличној мрежи).  
Понуђач мора да достави: 

фотокопију доказа да носиоци лиценце имају важећу лиценцу - потврда ИКС, да су носиоци 
лиценци чланови ИКС-а, да су измирили обавезе према ИКС у текућој години и да им Одлуком Суда 
Части није одузета лиценца;  
фотокопију доказа о радној ангажованости наведених лица са важећим лиценцама, од стране 
понуђача - (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време, или 
уговор о радном ангажовању ван радног односа). 
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пројекат из области градског саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја, бициклистичког 
саобраћаја или паркирања на уличној мрежи) у чијем ауторском тиму је  учествовао минимум 
један од пријављених пројектаната. 
  

Технички капацитет : 
Понуђач мора имати: два рачунара, један штампач, пројектор, видео камеру и фотоапарат. 
Понуђач мора да достави: 

фотокопију доказа о власништву за (рачун или фактуру о куповини, или оверену пописну листу 
основних средстава на дан 31.12.2012. године). 
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 Партија 2, која гласи: „Израда пројекта паркиралишта за мотоцикле, са предлогом 
типа паркиралишта и израдом пројекта микролокација за изабрани тип паркиралишта 
на 10 утврђених локација у Београду”,  

 
Увод  

 
На глобалном нивоу, последњих деценија знатно је повећан обим саобраћаја на путевима, 
проузрокован порастом степена моторизације, економско-технолошким развојем и др. Овај тренд је 
мотоцикле и мопеде као моторна возила ставио у први план, имајући у виду све предности овога вида 
превоза (мобилност, економичност, позитиван еколошки аспект, социјални карактер и др.). Према 
подацима Асоцијација Европских произвођача мотоцикала (АСЕМ, 2011), укупан број регистрованих 
двоточкаша (укупан број мотоцикала и мопеда) на нивоу света износи око 313 милиона. Око 77% 
поменутог броја припада земљама Азије, док 14% припада земљама Европске Уније (ЕУ). Укупан број 
двоточкаша на нивоу ЕУ-30 и ЕФТА у 2008. години износио је око 36 милиона, а у периоду од 2003. 
до 2008. године, бележи се тренд раста од 15%. Појава наглог раста броја двоточкаша није заобишла 
ни нашу земљу. Број регистрованих двоточкаша у 2011. години већи је у односу на 2003 годину, за око 
216%, са укупно регистрованих око 39 хиљада двоточкаша у 2011. години (МУП РС, 2012). 
 
Већина светских и европских истраживања у последњој деценији, која се тичу возача мотоцикала и 
мопеда, усмерена су у два правца који истичу изазове и могућности у овој области. Изазов се односи 
на побољшање безбедости ове угрожене категорије учесника у саобраћају, где су у последњој деценији 
постигнути значајни резултати, односно број настрадалих мотоциклиста је смањен у већини земаља, 
које брину о овој категорији учесника у саобраћају. Предности се односе за искоришћење мобилности 
овог превозног средства, која је значајно већа у односу на путнички аутомобил. Наиме, еколошки, 
економски, социјални и др. бенефити који се остварују масовнијим коришћењем мотоцикала и мопеда 
(FEMA,2006), односе се на: 
 

• заузимање мање расположивог простора, на јавним саобраћајним површинама и ван њих.  
• Смањење саобраћајних гужви у градовима, имајући у виду боље маневарске карактеристике.  
• Значајно смањена емисија штетних гасова и буке у поређењу са  путничким    

аутомобилом. 
• Боља искоришћеност капацитета возила и пута.  
• Уштеда у времену путовања 16-48 %, за време саобраћајних гужви, у поређењу са путничким 

аутомобилом.  
• Уштеда у потрошњи горива 55-81%, у поређењу са путничким аутомобилом. 
• Уштеда у капацитету паркинг простора, у односу на путнички  

          аутомобил (min 1 : 3). 
• Проузрокују незнатна оштећења на путној мрежи.  
• Уштеда у цени возила (неки од типова мотоцикала и мопеда коштају мање од 500 евра). 
• Захтевају мање ресурса приликом производње, око 7 пута мање у поређењу са путничким 

аутомобилом. 
• Угођај и слобода у вожњи, које веома мали број превозних средстава нуди и др. 

 
Последњих година у Београду, због наглог раста броја мотоцикала и мопеда и броја захтева за 
паркирањем који се реализују у постојећем стању без расположивих регулисаних паркинг места за ову 
категорију корисника, јављају се значајни проблеми. Нарочито изражен проблем се појавио због 
паркирања на површинама које нису предвиђене тој намени. Познавање проблема паркирања ове 
категорије корисника, представља само први корак, у циљу што ефикасније интеграције, ове 
категорије учесника у саобраћају, у постојећи транспортни систем града Београда. 
 
1. Циљеви пројектног задатка 
Имајући у виду све набројане предности, везане за мобилност, посебно у делу уштеде капацитета 
паркинг простора, израда овог Пројекта намењеног возачима мотоцикала и мопеда, има следеће 
конкретне циљеве:  
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 успостављање критеријума за реализацију паркинг места на територији града Београда, 
имајући у виду да се тренутни захтеви за паркирањем, ове категорије учесника у 
саобраћају, не могу реализовати на адекватан начин. 

 утврђивање типа  паркиралишта за мотоцикле и израда пројекта микролокације на 10 
утврђених локација у Београду, за изабрани тип паркиралишта. 
 

Општи циљ треба да се односи на стварање предусловa за ефикаснију интеграцију ове категорије 
учесника у саобраћају, у постојећи транспортни систем града Београда.  
 
Taкође, пројектом се стварају основни предуслови за повећање учешћа кретања овим видом превоза у 
видовној расподели путовања, чиме би се у мери у којој су заступљени двоточкаши допринело развоју 
одрживог транспортног система града. 
 
До сада, на националном и на локалном нивоу нису донети нормативи и препоруке којима се у 
потпуности регулишу стандарди у вези димензионисања за ова паркинг места, број паркинг места, а 
посебно у делу који се тиче намене и површине земљишта ГУП-а (нпр. становање и стамбено ткиво, 
привредне делатности и привредне зоне, комерцијалне зоне и градски центри, јавне службе и др.). 
 
2. Задаци и обим услуга  
 
Узимајући у обзир тему, предмет и циљ, пројекта „Паркирање мотоциклиста“  намењеног возачима 
мотоцикала и мопеда предлаже се следећи оквирни садржај пројекта: 
 

 У уводном делу потребно је дати преглед основних трендова у области безбедности и 
мобилности мотоциклиста у саобраћају. У делу који се односи на мобилност, посебно указати 
на паркирање мотоциклиста, на међународном нивоу, имајући у виду све посебности ове 
категорије учесника у саобраћају као и експанзију овог вида превоза током последњих 
деценија.  
 

 У другом делу пројекта потребно је дефинисати: предмет, циљеве и задатке истраживања 
(предмет, простор, време, циљеви, задаци, очекивани резултати и др.) 

 
 Литерарни преглед – преглед досадашњих истраживања релевантних за избор теме пројекта са 

квалитетним литерарним прегледом. Посебну пажњу посветити студјама, пројектима, 
докуметима и др. Дати преглед општих појмова који се односе на паркирање мотоциклиста на 
међународном нивоу, са посебним критичким освртом на досадашњи приступ овој области на 
територији наше земље. Основна поставка проблема и дефинисање термина. 
 

 Анализа карактеристичних саобраћајних незгода у којима могу учествовати возачи мотоцикала 
на теритирији града Београда, битним приликом маневра паркирања (приступ паркинг месту, 
напуштање и др.).  

 
 Утврђивање транспортних потреба возача мотоцикала – свеобухватан упитник (очекивања, 

ставови, атрактивност локација, безбедност, заштита од крађе и др.). Дефинисање јасне 
методологије и релевантног узорка са стручном анализом. 
 

 Утврђивања критеријума за реализацију паркинг места за мотоциклисте. Захтеви се, пре свега, 
односе на: избор локације; безбедност возача двоточкаша у саобраћају; безбедност двоточкаша 
од крађе; стабилност возила приликом паркирања; врменске прилике и заштиту од 
атмосферских утицаја; одржавање подлоге паркинг простора; издржљивост подлоге паркинг 
простора; могућност одлагања заштитне опреме и др. 
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 Синтеза резултата и дефинисање критеријума за реализацију паркинг места за град Београд са 
идејним решењем 5 типова паркиралишта за мотоциклисте ( додатни приказ - 3Д модел). 

 
 Извршити снимања постојећег стања и изради пројекат микролокације на 10 утврђених 

локација, које су у складу са предложеним критеријумима и транспортним захтевима возача 
двоточкаша, не нарушавајући постојећи број паркинг места и режим паркирања. 
За избрани тип паркинга од стране наручиоца, дефинисати изглед, материјал од којег се 
израђује, начин постављања и одржавања. 

  Потребно је да пројекти садрже: 
- технички извештај са фотографијом места постављања, 
- предмер и предрачун радова и опреме са потребним техничким карактеристикама 
- карактеристичне детаље са описом и карактеристикама. 

 
 Резултати истраживања и cost benefit aнализа предложених мера. 

  
 Дискусија резултата.  

 
 Дефинисање оквира за кампању у овој области, за потребе Градског Секретаријата за саобраћај.  

 
 Списак препоручених локација за израду паркинг места намењених возачима мотоцикала и 

мопеда. 
 Закључци, препоруке и правци даљих истраживања.  

 
3. Елементи пројекта  
 

Пројекат мора да испуни следеће услове (критеријуме) : 
 Да је прилагођен већини возача мотоцикала, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала и 
сл.; 
 Да поред мобилности, кључно тежиште представља безбедност ове категорије “рањивих“ 
учесника у саобраћају. Дакле, приликом разматрања критеријума за реализацију паркинг места, 
посебну пажњу треба посветити смањењу ризика настанка саобраћајне незгоде; 
 Да је заснован на резултатима најеминентнијих међународних истраживања/студија; 
 Да има адекватне рецензије од стране стручњака у области безбедности саобраћаја; 
 Да је савремено конципиран (пректично употребљив, добра решења, да  поседује материјал 
за кампању); 

 
4. Обавеза извршиоца 
 
Извршилац је одговоран да квалитетно и стручно реализује све послове из овог пројектног задатка, а у 
складу са уговором.  
Извршилац ће наведене документе предати у 4 (четири) штампана примерка и  2 (два) у електронској 
форми ЦД  (документа отворена за измене).  
Наручилац задржава сва права над свим радним белешкама, прикупљеним и обрађеним подацима, 
техничким материјалима обрађеним и израђеним у току пројекта, нацртима и коначним документима 
и др. Подаци и документација ће моћи да се дистрибуирају и објављују у јавности, штампаним и 
електронским медијима искључиво уз одобрење Наручиоца. 
 
5. Стручне квалификације понуђача 
Референц листа понуђача  
Списак пружених услуга, чиме понуђач, за учешће у поступку за предметну јавну набавку, доказује да 
располаже неопходним пословним капацитетом. Понуђач је у обавези да достави минимум 2 (две) 
референце.  
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Понуђач мора доставити: 

Фотокопије комплетних уговора, као доказ да је понуђач извршио најмање две услуге пројектовања 
из области безбедности саобраћаја у градовима који имају преко 500.000 становника, вредности 3 
милиона динара (три), које су окончане у периоду од последње 3 године. 
 
Потврду правног субјеката (наручиоца) са којим је закључен уговор (са бројем и датумом 
издавања) да су услуге из достављених уговора и реализоване. 

Кадровски капацитет : 
Понуђач мора имати најмање: 3 саобраћајна инжењера,од којих најмање два који поседују најмање 
једну од важећих лиценци и то: одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
(лиценца број 370) или одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације (лиценца број 470), и 
најмање једног саобраћајног инжењера који поседује важећу лиценцу: одговорног урбанисте за 
руковођење израдом урбанистичких планова за саобраћајнице (лиценца број 202) који су у сталном 
радном односу, или у радном односу на одређено време, или ангажоване по уговору о радном 
ангажовању ван радног односа. 

Понуђач мора доставити: 
фотокопију доказа да носиоци лиценце имају важећу лиценцу - потврда ИКС, да су носиоци 
лиценци чланови ИКС-а, да су измирили обавезе према ИКС у текућој години и да им Одлуком Суда 
Части није одузета лиценца. 
 
фотокопију доказа о радној ангажованости наведених лица са важећим лиценцама, од стране 
понуђача (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време, или 
уговор о радном ангажовању ван радног односа). 

Технички капацитет : 
Понуђач мора имати: два рачунара, један штампач, један пројектор, видео камеру и фотоапарат. 

Понуђач мора доставити: 
фотокопију доказа о власништву за (рачун или фактуру о куповини, или оверену пописну листу 
основних средстава на дан 31.12.2012. године). 

6. Рок за извршење посла 
 
Извршилац се обавезује да услугу Израде пројекта „Паркиралишта за мотоцикле, са предлогом типа 
паркиралишта и израдом пројекта микролокације за изабрани тип паркиралишта на 10 утврђених 
локација у Београду“, изврши у року од 90 дана од дана закључења уговора. 
 
7. Оправданост спровођења набавке 
 
Имајући у виду нарастајући број мотоцикала-двоточкаша у последњих 5 година, створила се потреба 
да се за град Београд утврди тип паркиралишта за мотоцикле и изради пројекат микролокације на 10 
утврђених локација. 
 
8. Начин утврђивања процењене вредности 
Процена вредности пројекта утврђена је на основу сагледаног пројектованог ангажовања броја људи и 
сложености саобраћајне ситуације у области паркирања у Београду. 
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 Партија 3, која гласи: „Израда саобраћајног пројекта типског полигона са пратећим 
програмом за едукацију деце предшколског и школског узраста” 

 
1. Циљ пројекта 

 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима је у Члану 1. дефинисано да: 
Одговорност за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања у циљу стицања знања, 
вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају, унапређивања и учвршћивања 
позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у саобраћају имају различити носиоци 
од родитеља, органа који се баве образовањем, преко саобраћајне полиције до невладиних 
организација и медија. 
 
Међу носиоцима одговорности једна од најзначајнијих  улога поверена је органима надлежним за 
послове саобраћаја и то : 
 

Тачка 5. органи надлежни за послове саобраћаја за унапређење саобраћајног окружења у 
зонама школа и другим зонама са повећаним присуством рањивих учесника у саобраћају и за 
унапређење понашања учесника у саобраћају у овим зонама, 
Тачка 8. органи локалне самоуправе за подршку у планирању и спровођењу свих мера и 
активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, као и за 
предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у одређеним 
зонама,  

  
Град Београд, односно Секертаријат за саобраћај у складу са одредбама члана 6. тачка 5. предузима 
интензивне активности на унапређењу саобраћајног окружења у зонама основних школа и другим 
зонама са повећаним присуством деце. 
Чланом 5. је, такође, дефинисано, да су органи надлежни за послове саобраћаја одговорни и за 
унапређење понашања учесника у саобраћају, а чланом 8. да органи локалне самоуправе имају 
одговорност за подршку спровођењу активности саобраћајног образовања и васпиитања. 
Безбедност деце у саобраћају је условљена квалитетним спровођењем активности свих носилаца 
одговорности за безбедност деце. 
Међутим, чак и у случају испуњења обавеза од стране свих носилаца безбедност свих учесника у 
саобраћају, безбедност деце приликом самосталног учешћа у саобраћају, што је најчешћи случај, 
зависи пре свега од поступања деце и наравно од поступања моторизованих учесника у саобраћају, 
односно од возача. 
 
Ставови и навике 

За стицање правилних ставова и навика деце пешака и касније возача бицикала, неопходно је 
схватање основних појмова везаних за безбедност у саобраћају и то не неких већ свих појмова и 
њиховe међусобнe условљеностi и утицајa на безбедност деце. 

Стицање правилних ставова, навика и понашања зависи од родитеља као првих учитеља у 
безбедности саобраћаја, али је у великом броју случајева однос родитеља према обавези 
оспособљавања деце за самостално учешће у саобраћају незадовољавајући.    Разлози за то, поред 
неразумевања важности оспособљавања деце за самостално учешће у саобраћају леже и у чињеници да 
ни они нису као деца прошли кроз адекватан систематизован програм обуке за саммостално учешће у 
саобраћају. 

Други разлог стицања лоших навика и понашања деце у саобраћају представљају такозвани 
''лоши примери'' односно кршење правила(свих не само саобраћајних) од стране самих родитеља али и 
од стране осталих одраслих лица из дечјег окружења. 

Као резултата таквог стања деца се врло брзо нађу у ситуацији да самостално решавају мање 
или више компликоване саобраћајне ситуације и ризикују сопствену безбедност, а да за то нису 
адекватно припремљена. 
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Да би се деца на адекватан начин припремила за безбедно учешће у саобраћају неопходно је 
пре свега обезбедити њихово интересовање за проблем безбедности саобраћаја односно за саобраћај 
уопште. 

То по правилу не представља велики проблем јер су деца углавном веома заинтересована за 
аутомобиле, саобраћајне полицајце, семафоре саобраћајну сигнализацију и друге елементе саобраћајне 
сигнализације и опреме пута. 

 
Основни појмови 

Пре упознавања деце са саобраћајним правилима је неопходно објаснити основне појмове: 
Пешак, Аутомобил, тротоар, коловоз, саобраћајна трака, раскрсница, пешачки прелаз, лева и 

десна страна, време, брзина, растојање, семафор, условна стрелица.... 
 

Правила саобраћаја      
Поред неопходности да се деца науче саобраћајним правилима, веома је важно да им се на 

сликовит(''пластичан'') и пријемчив начин објасни због чега су нека правила понашања установљена, а 
посебно зашто су успостављена саобраћајна правила. 

Такође је неопходно да упознати децу са последицама непоштовања правила а посебно на 
примеру непоштовања саобраћајних правила. 
  
Садржај полигона 

Школски саобраћајни полигон треба да садржи све неопходне елементе за практично-показно 
увежбавање поступања деце у својству пешака и возача  бицикла, како самостално, тако и у 
интеракцији са возилима у конторлисаним реалним условима 
Саобраћајни полигон треба да садржи: 

- Један несеемафоризован пешачки прелаз са најмање две саобраћајне траке на прилазу, 
- Један семафоризован пешачки прелаз на правцу са разделним острвом, 
- Једну раскрсницу са пуним режимом саобраћаја, различитим режимом рада условних стрелица за десно 

скретање и различитим режимом рада семафора, 
- Потез улице са изграђеним(обележеним тротоаром ) 
- Потез улице са неизграђеним тротоаром, 
- Један дужи правац, 
- У оквиру полигона је неопходно пројектовати и бициклистичку стазу као саставни део полигона са свим 

елементима на раскрсницама,   

Димензије полигона: 
Димензије полигона морају бити такве да је могуће функцинално повезивање у целину свих 

елемената полигона на којима су садржане све каратеристичне саобраћајне ситуације битне за 
безедбност деце. Функционална веза и распоред елемената полигона морају бити организовани на 
начин да је приликом изградње полигона у зависности од расположивог простора могуће њихово 
уклапање на различитим површинама од школског терена за мале спортове до издвојених наменских 
објеката.   
 
Садржај пратећег програма за едукацију деце  

Програм за едукацију деце мора да испуњава следеће услове: 
- да дефинише методологију рада, 
- садржи сва начела наставе, као што су артикулација часа, очигледност наставе, поступност од 

једноставних ка сложенијим проблемима,   
- да буде прилагођен узрасту деце, 
- да је интерактиван, 
- да привуче максималну пажњу односно учешће деце у реализацији програма,   
- да дефинише основне принципе и појмове везане за безбедност деце у саобраћају, 
- да дефинише најчешће саобраћајне ситуације са којима се деца сусрећу, 
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- да објасни шта је то што представља опасност и у свакој ситуацији начин поступања деце пешака у 
саобраћају, 

- да укаже на најчешће грешке и пропусте деце пешака и возача које могу довести до опасних ситуација, 
- да дефинише број деце која су истовремено на полигону, 
- број група и величину група на појединим сегментима полигона,  
- број и садржај наставних лекција на основу сагледавања свих најчешћих опасних ситуација, 

Осим наведених услова обавезно је да програм садржи све неопходне елементе за акредитацију 
програма ове врсте. 
 

Програм мора обавезно да садржи:  
Објашњење основних појмова и приоритета у саобраћају: Саобраћај, пешак, аутомобил, 

тротоар, коловоз, саобраћајна трака, раскрсница, пешачки прелаз, лева и десна страна, време, брзина, 
растојање, семафор, условна стрелица.... 

- правило ''видети и бити виђен'' 
- питања приоритета - шта је важно ''стићи на време у школу'' или ''стићи у школу'', 

да ли је ''важнија лопта или нога'', 
- појам брзине, објашњење шта је брже, а шта спорије и зашто је то важно,  

Објашњење основних саобраћајних правила и начин поступања деце пешака 
- Значење саобраћајних знакова и сигнала на семафору, 
- Првенство пролаза на пешачком прелазу и на раскрсници, 
- Прелазак улице на несемафоризованом пешачком прелазу, 
- Прелазак улице на семафоризованом прелазу, у једној и у две фазе,  
- Саобраћај на раскрсници,(сликовито објашњење који токови возила и пешака пролазе раскрсницу 

истовремено и ситуације са дозвољеним конфликтом са возилима у десном и левом скретању), 
- Кретање пешака дуж пута без тротоара, 
- Кретање пешака тротоаром, 
- Обилажење препреке на тротоару,  
- Вожња бицикла, специфичности, угроженост возача бицикла, слабија стабилност, слабија уочљивост, 

средства заштите од повреда приликом незгоде  и пада са бицикла, коришћење светлоодбојног прслука, 
кациге, катадиоптера и остале опреме за бољу уочљивост у дневним, а посебно у ноћним условима  

Све наставне лекције, односно садржај лекција мора бити прилагођен узрасту деце односно 
презентован на сликовит, примерен узрасту деце, занимљив и у складу са начинима усвајања знања 
односно аудио и визуелном памћењу.  

 
2. Стручне  квалификације  понуђача 

 

Референц листа понуђача  
Списак пружених услуга, чиме понуђач, за учешће у поступку за предметну јавну набавку, доказује да 
располаже неопходним пословним капацитетом. Понуђач је у обавези да достави минимум 2 (две) 
референце.  

Понуђач мора доставити: 
Фотокопије комплетних уговора, као доказ да је понуђач извршио најмање две услуге израде студија 
или пројеката из области безбедности саобраћаја, укупне вредности 3 милиона динара, које су окончане 
у последње 3 године. 
 
Потврду правног субјекта (наручиоца) са којим је закључен уговор (са бројем и датумом 
издавања) да су услуге из достављених уговора и реализоване. 
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Кадровски капацитет: 
Понуђач мора имати најмање: 2 саобраћајна инжењера, који поседују важећу лиценцу одговорног 
пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације (лиценца број 370) који су у сталном радном 
односу, или у радном односу на одређено време, или ангажоване по уговору о радном ангажовању ван 
радног односа. Неопходно је да је минимум један од пројектаната учествовао изради студије или 
пројеката из области безбедности саобраћаја. 
Понуђач мора доставити: 

фотокопију доказа да носиоци лиценце имају важећу лиценцу - потврда ИКС, да су носиоци 
лиценци чланови ИКС-а, да су измирили обавезе према ИКС у текућој години и да им Одлуком Суда 
Части није одузета лиценца.  
фотокопију доказа о радној ангажованости наведених лица са важећим лиценцама, од стране 
понуђача - (радне књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време, или 
уговор о радном ангажовању ван радног односа). 
студију или пројекат из области безбедности саобраћаја у чијем ауторском тиму је  учествовао 
минимум један од пријављених пројектаната. 
Такође, Понуђач мора имати најмање једног дипломираног психолога  и једног дипломираног педагога 
који су у сталном радном односу, или у радном односу на одређено време, или ангажоване по уговору 
о обављању привремених и повремених послова. 
За ова лица понуђач мора доставити: 

фотокопију дипломе или уверења дипломирању и 
 
фотокопију доказа о радној ангажованости наведених лица са важећим лиценцама, од стране 
понуђача - радне књижице ако су у сталном радном односу односно уговор о раду на одређено време 
или уговор о радном ангажовању ван радног односа 
 

Технички капацитет :  
Понуђач мора имати: два рачунара , један штампач, пројектор, видео камеру и фотоапарат. 
Понуђач мора доставити: 

фотокопију доказа о власништву за (рачун или фактуру о куповини, или оверену пописну листу 
основних средстава на дан 31.12.2012. године). 

3. Рок завршетка и предаје пројекта инвеститору: 90 дана од дана закључења уговора. 
 
 
 
 
 
 


