
Наручилац Градска управа  Пирот 

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број III-404/192-2022

Датум 27.06.2022.год.

НАРУЏБЕНИЦА

редни број: 2.2.8/2022

Назив  услуга: Израда  независне  оцене  утицаја  пута  на  настанак  саобраћајне

незгоде са погинулим лицима,  чији је  наручилац Градска управа  Пирот,  редни број:

2.2.8/2022.

Рок  за  реализацију  предметне  набавке: од  дана  закључења  Уговора  до

31.12.2022.  године.  Рок  за  реализацију  појединачног  Извештаја  је  30  дана  од  дана

достављања извештаја о саобраћајној незгоди.

Начин  плаћања  (Авансно  плаћање  није  дозвољено): Плаћање  ће  бити

извршено у  року  од  45  дана,  по  испостављању  фактуре  за  извршену услугу  из

Спецификације.

Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документе.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

Набавка услуга: Израда независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне

незгоде са погинулим лицима,  чији је  наручилац Градска управа  Пирот,  редни број:

2.2.8/2022.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ 

Предмет ове техничке документације је услуга израде Независне уцене утицаја

пута са погинулим лицима на локалним путевима и улицама са подручја града Пирота у

току 2022.године. 

У  складу  са  чланом 91.  Закона  о  путевима  у   случају  саобраћајне  незгоде са

најмање  једним  погинулим  лицем,  министарство  надлежно  за  унутрашње  послове

доставља извештај о саобраћајној незгоди надлежном управљачу јавног пута, у року од

60 дана од дана настанка саобраћајне незгоде.
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Управљач јавног пута дужан је  да обезбеди независну оцену доприноса јавног

пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, у року од 30 дана од дана

пријема извештаја о саобраћајној незгоди.

Управљач јавног пута дужан је да достави Независну оцену инспекцији за јавне

путеве у року од 30 дана од дана њеног пријема.

На  основу  Независне  оцене,  у  којој  је  утврђено  да  је  пут  допринео  настанку,

односно последицама саобраћајне незгоде, управљач јавног пута у року од 60 дана од

дана добијања Независне оцене предузима мере ради унапређења безбедности пута и

спречавања  настанка  саобраћајних  незгода,  односно  тежих  последица  саобраћајних

незгода.

Независне  оцене  саобраћајних  незгода  подразумевају  систематски  приступ  у

проучавању узрока и околности који су довели до настанка незгоде са смртним исходом,

и који су у директној или индиректној вези са путем. Циљ анализе је да се пронађе след

догађаја који је довео до настанка незгоде, примарно усмерен ка уочавању недостатака

пута као фактора безбедности саобраћаја. Пројекат треба да обезбеди предлог мера које

доприносе побољшању идентификованих опасних места, односно деоница, на којима

ће, након имплементације, бити подигнут ниво безбедности саобраћаја. 

2. ОБИМ УСЛУГА И ЗАХТЕВИ

2.1. Обим услуга

Извештај  независних  оцена  треба  да  садржи  анализу  фактора  безбедности

саобраћаја које чине: човек-возило-пут-околина, са посебним освртом на утицај пута и

његов допринос настанку и последицама саобраћајне незгоде, као и детаљан предлог

мера за спречавање сличних типова (врста) незгода на посматраној локацији или било

којој другој сличној локацији. 

Стручни  тим  Пружаоца  услуге  ће  након  добијања  извештаја о  саобраћајној

незгоди изаћи на лице места, сакупити и анализирати све релевантне податке о ланцу

догађаја  пре,  за  време  и  након  незгоде  са  погинулим  лицима  и  предложити  мере.

Анализа незгоде треба да  открије  да  ли су се незгоде или последице незгода могле

избећи или умањити бољим пројектом безбедности пута, мањом брзином или другим

грађевинским  и/или  саобраћајним  мерама  намењеним  повећању  безбедности

саобраћаја. 

У оквиру предметне услуге, активности Пружаоца услуге ће бити усмерене на:

� Прикупљање  и  анализу  адекватних  података  за  спровођење  процедуре

независних оцена;

� Организацију и спровођење теренског рада;

� Израду извештаја независних оцена;

� Вођење базе података предметних извештаја, односно саобраћајних незгода;

� Израда графичког приказа просторне расподеле незгода у одговарајућем ГИС

окружењу.

Уколико локација независне оцене представља површинску раскрсницу, понуђач

ће у разматрање узети целокупну површину раскрснице увећану са додатних 50 метара

на свим прилазима раскрсници.
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2.2. Општи захтеви

Потребно је извршити услугу израде извештаја независних оцена у складу са:

� Захтевима из овог пројектног задатка;

� Законском регулативом и другим нормативним актима који су повезани са овом

врстом услуга а који су на снази у време извршења услуга.

2.3. Посебни захтеви

Потребно је да Пружалац услуге у току пружања услуга испуни следеће посебне

захтеве:

� Пружалац  услуге  се  обавезује  да  податке  о  евидентираним  саобраћајним

незгодама  са  погинулим  лицима  за  израду  Независних  оцена  прибави  од

Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије,  Управе  саобраћајне

полиције;

� Након  добијања  информације  о  локацији  саобраћајне  незгоде  са  погинулим

лицима на територији Града Пирота, потребно је да Пружалац услуге изврши

облилазак терена.

� Уколико се укаже потреба, Пружалац услуге се обавезује да закаже састанак и са

надзорном службом на радовима редовног одржавања путева, са представницима

локалне  самоуправе  и  сл.,  како  би  се  узели  у  обзир  и  њихови  ставови  о

потенцијалним проблемима безбедности саобраћаја;

� Пружалац  услуге  је  дужан да  припреми одговарајућу  опрему  за  прикупљање

података  са  терена  (циклометар,  васервага,  GPS  уређај,  фотоапарат,

светлоодбојни прслук, ротирајуће / трепћуће жуто упозоравајуће светло и сл.) и

спровести теренски обилазак, у истим или сличним условима који су владали у

тренутку настанка саобраћајне незгоде;

� Пружалац услуге је у обавези да одговарајућим GPS уређајем на терену измери

координате са сваке локације саобраћајне незгоде, са тачношћу до 1 m;

� Извештаје независних оцена потребно је урадити у форми, садржају и облику

према Прилогу 1, где је наведено на који начин резултати истраживања треба да

буду  систематизовани.  Образац  извештаја  са  садржајем  ће  бити  достављен

Пружиоцу услуге по потписивању уговора;

� Припремити  коначан  извештај  независних  оцена  након  евентуалне  допуне

извештаја, а на основу добијених коментара од стране Наручиоца у колико их

буде било;

3. СТРУЧНИ ТИМ

Пружалац услуге уговора је у обавези да именује коодинатора на уговору, који ће

бити контакт особа за Наручиоца, као и да формира стручни тим од лица која ће бити

одговорна за извршење уговора.

Стручни тим се састоји од најмање два члана, од којих је један руководилац.

Најмање један члан стручног тима је лиценцирани ревизор, односно проверавач.
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4. ИЗВЕШТАЈНИ ЗАХТЕВИ

Све извештаје Пружалац услуге је дужан да достави на српском језику, у складу

са  дефинисаном  методологијом  (Прилог  1),  са  свим  текстуалним,  графичким  и

нумеричким прилозима и то:

� Текст техничких докумената мора бити исписан у unicode формату;

� Обрада  докумената  (текст,  графика,  векторски  и  мрежни  записи)  мора  бити

извршена на признатим и комерцијално доступним софтверским пакетима (као

што су апликације из софтверског пакета MS Office, AutoCad, итд.) а формати

ових  докумената  морају  бити  сагласни  са  старијим  верзијама  предметних

софтверских пакета;

� Текстуални  део  пројекта  ће  бити  обрађен,  одштампан  и  пакован  у  повез  А4

формата;

� Штампане копије морају бити повезане, верификоване  (печаћене), у складу са

важећом регулативом.

� Дигитални  облик  техничких  докумената  мора  бити  идентичан  штампаној

верзији;

� Коначне верзије извештаја независних оцена на CD-у у дигиталном облику –

Дигитални  облик  техничких  докумената  подразумева  све  изворе  и  облике

датотека (незаштићени дигитални документи у формату програма коришћеног за

припрему и обраду) и незаштићени .pdf  формат, при чему оба  облика морају

бити идентична;

� Коначне извештаје независних оцена у 3 (три) штампане верзије А4 формата и

на CD-у у дигиталном облику, који треба приложити на задњу страну корица

пројекта.
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Прилог 1. Форма и садржај извештаја независних оцена утицаја пута на настанак

саобраћајне незгоде са погинулим лицима 

САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О НЕЗАВИСНОЈ ОЦЕНИ

Насловна страна

Подаци о пројекту, инвеститору, Пружаоцу услуга

Садржај

Општа документација (датум израде, стручни тим, Наручилац, Пружалац услуге)

Увод (опис)

1. Основни подаци о саобраћајној незгоди

Објашњење:  У  извештају  је  потребно  навести  све  податке  из  Извештаја  о

саобраћајној незгоди, као и информације и податке које је стручни тим прикупио од

организационе јединице Министарства унутрашњих послова која је  вршила увиђај

саобраћајне незгоде или обезбеђење лица места саобраћајне незгоде.

1.1. Тип и вид саобраћајне незгоде

Објашњење: У извештају је потребно навести којој групи типова незгода и ком типу

саобраћајне  незгоде  припада  анализирана  незгода  у  складу  са  класификацијом

Министарства унутрашњих послова (CADaS), као и врсту саобраћајне незгоде (ЈИС).

1.2. Место и време настанка саобраћајне незгоде 

Објашњење: У извештају је потребно навести ближи опис места незгоде, који треба

да  садржи  назив  насељеног  места  у  коме  се  догодила  незгода,  координате  места

незгоде и то у WGS84 децималном формату, као и датум и време незгоде и сл.

1.3. Подаци о учесницима саобраћајне незгоде

Објашњење: У извештају је потребно навести својство сваког учесника у саобраћајној

незгоди,  пол  и  старост  учесника,  смер  кретања  учесника,  психо-физичко  стање

учесника  (присуство  алкохола,  психоактивнних супстанци у  крви  и сл.),  употребу

система пасивне заштите (појасеви, ваздушни јастуци, дечија седишта, кациге) и сл. 

1.4. Подаци о возилу

Објашњење: У извештају је потребно навести марку и тип возила, врсту пнеуматика,

техничку  исправност  возила,  опремљеност  возила,  системе  активне  заштите  (нпр.

АБС и сл.), итд.
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САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О НЕЗАВИСНОЈ ОЦЕНИ

1.5. Подаци о путу 

У извештају је потребно навести ознаку и број пута, број деонице, назив деонице,

број чвора уколико се саобраћајна незгода догодила на чвору дефинисаном Уредбом о

категоризацији државних путева („Службени гласник Републике Србије“, број 105/13,

број  119/2013  и  број  93/2015),  стационажу  државног  пута  на  којој  се  догодила

саобраћајна незгода, да ли је место незгоде у насељу или није и итд.

1.6. Подаци о метеролошким приликама

Објашњење: У извештају је потребно навести податке о времену и метеоролошким

приликама, као што су услови видљивост, временске и метеоролошке прилике, итд.

1.7. Повреде учесника саобраћајне незгоде 

Објашњење: У извештају је потребно навести податке о тежини повреда учесника у

саобраћајној незгоди и итд.

1.8. Оштећења возила учесника саобраћајне незгоде 

Објашњење:  У  извештају  је  потребно  описати  оштећења  настала  на  возилима

учесника незгоде (на ком делу возила се налазе оштећења и степен оштећења) и итд.

2. Анализа настанка саобраћајне незгоде

Објашњење: У извештају је потребно навести опис начина настанка незгоде, анализу

и  опис  трагова  насталих  за  време  незгоде  (уз  напомену  да  ли  постоје  уочена

оштећења  на  објектима  путне  инфраструктуре,  настала  као  последица  конкретне

саобраћајне  незгоде),  опис  тока  догађаја  саобраћајне  незгоде,  уз  одговарајући

графички приказ лица места саобраћајне незгоде, итд.

3. Опис затеченог стања места незгоде

Објашњење: У извештају је потребно приказати ближи и шири изглед места догађања

саобраћајне незгоде, фотодокументацију сачињену током обиласка места саобраћајне

незгоде и анализу свих осталих елемената који према мишљењу стручног тима могу

бити од значаја за израду Извештаја и закључна разматрања. Неопходно је да овај део

извештаја садржи најмање следеће податке:

3.1. Карактеристике коловоза (врста коловоза, стање коловоза, коефицијент трења,

неравнине, нагибе, итд.);

3.2. Геометријске карактеристике пута (карактеристике трасе пута, елементи попречног

профила, елементи подужног профила, прегледност, итд.);

3.3. Систем за одводњавање;

3.4. Саобраћајно оптерећење;

3.5. Саобраћајна сигнализација и јавно осветљење (опис саобраћајних трака, ознаке на

коловозу, саобраћајни знакови, смерокази, ограничење брзине, јавно осветљење, итд.);

3.6. Околина пута и елементи пасивне безбедности (препреке поред пута, заштитна

ограда, вегетација, итд.).
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САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О НЕЗАВИСНОЈ ОЦЕНИ

4. Закључна разматрања

Објашњење: У извештају је потребно навести најзначајније закључаке који се односе

на све елементе у систему човек-возило-пут-околина, а који директно или индиректно

утицали на  узроке  и  ток  предметне саобраћајне  незгоде.  Потребно је  издвојити  и

елементе пута који су утицали посебно на настанак саобраћајне незгоде, а посебно на

последице саобраћајне незгоде. Такође је потребно навести недостатке пута који нису

утицали на настанак и последице саобраћајне незгоде итд.

5. Предлог мера за уклањање уочених проблема 

Објашњење: У извештају је потребно навести предлог мера санације које доприносе

отклањању утицаја пута као узрочника или доприноса настанку саобраћајне незгоде и

последица ће третирати: геометрију, заштитне ограде, недовољну прегледност, чврсте

препреке  поред  пута,  саобраћајне  знакове  који  су  сакривени,  ограничења  брзине,

увођење нове праксе одржавања, итд. Могуће је давање и алтернативних решења, која

се односе на краткорочне и дугорочне мере. Предлог мера мора да прати одговарајући

графички прилог.

Ред

.

бр.

Опис услуге Кол.
Јед.цена

без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

А Б В Г Д=(ГXВ)

1.

Извештај - независна оцена утицаја пута

на настанак саобраћајне незгоде са

погинулим лицима

2

Укупно без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно са ПДВ-ом

Место: _____________                                                   ____________________________________

                          име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум: _____________                                                                     ____________________

                                потпис
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За набавку услуга на коју се закон не примењује, редни број 2.2.8/2022.

ПРЕДМЕТ: набавка услуга наруџбеницом: Израда независне оцене утицаја пута

на  настанак  саобраћајне  незгоде  са  погинулим  лицима,  чији  је  наручилац Градска

управа Пирот, редни број: 2.2.8/2022.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 01. јул 2022.године до 12:00 часова.

Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  примљена  путем  мејла

saobinspekcija  @  pirot  .  rs   најкасније до 12:00 часова дана 01. јула 2022.године на обрасцу

Наруџбенице. 

Наруџбеницу  одштампати.  Попунити,  потписати  и  печатирати  Спецификацију

понуде, Опште податке о понуђачу, Образац – Опис предмета набавке и Модел уговора.

Понуда се сматра благовременом и ако је примљена од стране писарнице Градске

управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до  12:00 часова  01. јула 2022.

године.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти,

где  стоји написан  текст:  понуда за набавку услуге  наруџбеницом:  Израда независне

оцене утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима, редни број

2.2.8/2022,  са  назнаком  „не  отварај“,  а  на  полеђини  назив,  број  телефона  и  адреса

понуђача. Понуду доставити на адресу: Градска управа Пирот ул. Српских владара број

82 Писарница, канцеларија бр.4 18300 Пирот.

Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање  понуда  извршиће  се  дана  01.  јула 2022. године  у  12:15  часова  у

службеним проторијама Градке управе Пирот (канцеларија бр.5, зграда Дома Културе). 

Присутни  представници понуђача  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  морају

Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

____________________________________________________________________________

Наруџбеница - Набавка услуга: Израда независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне

незгоде са погинулим лицима, редни број 2.2.8/2022

 8/19



УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НАРУЏБЕНИЦОМ У

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 117. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ТЕХНИЧКИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ

Правни основ: 

Члан  117.  став  1.  „Наручилац  може  да  одреди  услове  у  погледу  техничког  и

стручног капацитета којима се обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске

и  техничке  ресурсе  и  искуство  потребно  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци  са

одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект има

довољно искуства у погледу раније извршених уговора.“

Додатни опис критеријума: 

1. Да  у  складу  са  чланом  11.  Правилника  о  садржини  и  начину  спровођења

независне  оцене  доприноса  јавног  пута  настанку,  односно  последицама

саобраћајне  незгоде („Службени гласник РС”,  број  46/19),  располаже стручним

тимом од најмање два члана, од којих је један руководилац.

� Најмање  један  члан  стручног  тима  мора  бити  лиценцирани  ревизор,  односно

проверавач.

� Руководилац стручног тима је лице са најмање стеченим високим образовањем на

мастер  академским  студијама,  односно  основним  студијама  на  факултету  у

трајању  од  најмање  четири  године,  из  области  саобраћајног  инжењерства

друмског саобраћаја. 

� Члан стручног тима је лице са најмање стеченим високим образовањем на мастер

академским студијама,  односно основним студијама на факултету у трајању од

најмање  четири  године,  из  области  саобраћајног  инжењерства  друмског

саобраћаја или области грађевинског инжењерства (путеви и железнице). 

� Најмање  један  члан  стручног  тима  је  лице  са  најмање  стеченим  високим

образовањем на  мастер  академским студијама,  односно основним студијама на

факултету  у  трајању  од  најмање  четири  године,  из  области  грађевинског

инжењерства (путеви и железнице).

2. да  је  у  претходне три календарске  године (2019,  2020 и 2021.год.)  израдио

најмање три  независне оцене утицаја  пута  на  настанак  саобраћајне  незгоде са

погинулим лицима, на државним путевима, општинским путевима или улицама.

Начин доказивања испуњености критеријума: 

Као доказ Понуђач доставља попуњен и потписан Образац Изјаве која је саставни

део  Наруџбенице.  Наручилац  може  накнадно  захтевати  од  Понуђача  да  достави

конкретне доказе о испунјености услова )лиценце, потврде о реализованим услугама и

сл.).

____________________________________________________________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ТЕХНИЧКОМ И СТРУЧНОМ КАПАЦИТЕТУ

У  складу  са  чланом  118.  став  4.  ЗЈН,  под  пуном  материјалном  и  кривичном

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача]

у поступку набавке услуге наруџбеницом –  Израда независне оцене утицаја пута на

настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима,  редни број  2.2.8/2022,  испуњава

услов из чл.117.ЗЈН, односно услов који се односи на  технички и стручни капацитет,

односно:

1. Располаже  стручним  тимом  од  најмање  два  члана,  од  којих  је  један

руководилац.

� Најмање један члан стручног тима је лиценцирани ревизор, односно проверавач.

� Руководилац стручног тима је лице са најмање стеченим високим образовањем на

мастер  академским  студијама,  односно  основним  студијама  на  факултету  у

трајању  од  најмање  четири  године,  из  области  саобраћајног  инжењерства

друмског саобраћаја. 

� Члан стручног тима је лице са најмање стеченим високим образовањем на мастер

академским студијама,  односно основним студијама на факултету у трајању од

најмање  четири  године,  из  области  саобраћајног  инжењерства  друмског

саобраћаја или области грађевинског инжењерства (путеви и железнице). 

� Најмање  један  члан  стручног  тима  је  лице  са  најмање  стеченим  високим

образовањем на  мастер  академским студијама,  односно основним студијама на

факултету  у  трајању  од  најмање  четири  године,  из  области  грађевинског

инжењерства (путеви и железнице).

2. у  претходне  три  календарске  године  (2019,  2020  и  2021.год.)  је  израдио

најмање три  независне оцене утицаја  пута  на  настанак  саобраћајне  незгоде са

погинулим лицима, на државним путевима, општинским путевима или улицама.

Место:_____________                                       ___ ___________________________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________

____________________________________________________________________________
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потпис

____________________________________________________________________________

Наруџбеница - Набавка услуга: Израда независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне

незгоде са погинулим лицима, редни број 2.2.8/2022

 11/19



OПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  услуге:  Израда  независне  оцене  утицаја  пута  на

настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима,  чији је  наручилац Градска управа

Пирот, редни број 2.2.8/2022.

Укупна цена без ПДВ-а (уписати)

Износ ПДВ-а : (уписати)

Укупна  цена  са ПДВ-ом: за

(уписати)

Рок извршења: 
31. децембар 2022.године

Начин и  услови плаћања  -

(Авансно  плаћање  није

дозвољено):

Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана, по

испостављању  појединачне  фактуре  за  извршену

услугу из Спецификације

Место извршења Град Пирот

Рок важења понуде: (не краћи од

30 дана од дана отварања понуда)

- уписати 

_____ дана од дана отварања понуда

Рок важења уговора:
До коначног испуњења свих уговорних обавеза а

најкасније до 31.12.2022. године.

Начин давања понуде:

(заокружити)

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                           ___ _________________________________

  име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                              ____________________

           потпис

____________________________________________________________________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Број личне карте 

(уколико је понуђач физичко лице):

Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,

уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

 

____________________________________________________________________________
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је подизвођач

физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке

који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће

извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је подизвођач

физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке

који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће

извршити подизвођач:

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и

достави за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој

понуди:

Адреса:

Матични број:

Број  личне  карте  (уколико  је

учесник  у  заједничкој  понуди

физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој

понуди:

Адреса:

Матични број:

Број  личне  карте  (уколико  је

учесник  у  заједничкој  понуди

физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном

броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у

заједничкој понуди.
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр.

16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и

начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 

Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара  82, 18300 Пирот,  мат. број

07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број:

___________________

у складу са условима за учешће  у набавци  наруџбеницом за набавку услуге: Израда

независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима,

редни број 2.2.8/2022, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо  Градску управу Пирот, као  НАРУЧИОЦА  у  поступку  набавке

наруџбеницом, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив

и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити

наплату својих потраживања до износа од _______________________________________

(_________________________________________________)  динара са  свих  наших

рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из

конкурсне  документације  дође  до  промене лица  овлашћених  за  заступање  и

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,

оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница  је  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  за  заступање  Дужника

____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један

примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:               Потпис овлашћеног лица

____________                               _________________
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МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗРАДИ НЕЗАВИСНЕ ОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПУТА НА

НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА 

Уговорне стране:

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични

број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Саша Јовановић, (у даљем

тексту: Наручилац) и 

2. _________________________________,  место  ______________,  ул.

_________________________________  бр.  _____,  ПИБ  ______________,  МБ

_______________ кога заступа директор __________________________, 

(заокружити и попунити)

a. који наступа самостално, 

б.   уз ангажовање подизвођача 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 

в.   са учесницима у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 

с друге стране (у даљем тексту:Извршилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Вршење  услуге израде независне оцене утицаја  пута  на настанак саобраћајне

незгоде са погинулим лицима, по спроведеном поступку набавке наруџбеницом, редни

број: 2.2.8/2022.

По предмету Уговора,  уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на

следећи начин:

Члан 1

Уговорне стране су сагласне да Ивршилац за потребе Наручиоца изврши услугу

израде  израде  независне  оцене  утицаја  пута  на  настанак  саобраћајне  незгоде  са

погинулим лицима (у  даљем тексту:  Независне оцене),  а  у  свему према  пројектном

задатку из  наруџбенице Наручиоца и понуди Извршиоца услуге  од  __.__.2022.  године

која је саставни део и прилог овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 2

Извршилац  се  обавезује  да  Независне  оцене из  става  1.  овог  члана  изради

стручно и квалитетно, према правилима струке, а у свему према добијеном пројектном
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задатку  и  осталим  условима  Наручиоца,  уз  поштовање  свих  важећих  прописа

Републике Србије и важећим нормама и стандардима за ту врсту документације, која је

предмет уговора.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 3

Рок  за  реализацију  појединачног  Извештаја  је  30  дана  од  дана  достављања

извештаја о саобраћајној незгоди.

Рок за реализацију предметне набавке је најкасније до 31.12.2022. године. 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4

Наручилац  се  обавезује  да  извршену  услугу  плати  по  цени  од  ____________

динара без ПДВ-а и плус ___________ динара ПДВ, што заједно износи ____________

динара са ПДВ-ом. 

Плаћање  ће  бити  извршено  45 дана  од  дана  испостављања  фактуре за  сваку

појединачну  извршену услугу,  а  након  Извештаја  лица које  је  задужено за  вршење

надзора над реализацијом Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5

Наручилац прихвата цену из понуде и обавезује се да за пружену услугу исплати

цену под условима из члана  4.  овог Уговора, по пријему фактуре, уплатом на рачун

Извршиоца  услуге  _____________________,  који  се  води   код  _________________

банке.

Члан 6

Наручилац,  евентуалне,  скривене  трошкове  неће  признати  накнадно,  по

потписивању овог Уговора.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7

Извршилац  се  обавезује  да  истовремено  са  потписивањем  Уговора  преда

Наручиоцу соло бланко меницу,  за извршење уговорне обавезе у  износу  од  10% од

вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока

за извршење уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна, неопозива, без права на
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приговор  и  платива  на  први  позив,  а  у  корист  Наручиоца.  Уз  меницу  мора  бити

достављена  и  фотокопија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8

Овај  Уговор се закључује до каначне реализације,  а  најкасније до 31.12.2021.

године.

Свака  уговорна  страна  може  отказати  овај  Уговор  и  пре  истека  рока  из

претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим

Уговором.

Члан 9

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим

односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 10

Све  спорове  уговорне  стране  ће  решавати  споразумно,  а  ако  се  не  постигне

споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 11

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна

страна задржава по 2 (два) примерка.

    Н А Р У Ч И Л А Ц         И З В Р Ш И Л А Ц  

 

_________________________               _________________________

Напомена: Овај  модел уговора представља садржину уговора који ће бити

закључен са изабраним понуђачем. 
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