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Наручилац Градска управа Пирот 

 

Адреса Српских владара 82 

 

Место Пирот 

 

Број  III-404/167-2021 

 

Датум 17.05.2021.год. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Назив услуга: Организација радионица за безбедност у саобраћају, чији је 

наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 2.2.16/2021. 

 

Рок за реализацију предметне набавке: од дана закључења Уговора до 

15.12.2021. године. 

 

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

извршено у року од 45 дана, парцијално по испостављању фактуре за сваку појединачну 

извршену услугу из Спецификације. 

 

Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документе. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

 

Набавка услуга: Организација радионица за безбедност у саобраћају, чији је 

наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 2.2.16/2021. 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 

 

 Законом о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС) прописано је следеће: 

„Одговорност за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања у циљу стицама 

знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају, унапређивања и 

учвршћења 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 (ЗБС, члан 6.став1.). 

Међу носиоцима одговорности, неке од значајних улога поверене су органима 

надлежним за послове саобраћаја и то: 
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 „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“ (ЗБС, члан 6.став1.тачка 5.), 

 „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“ (ЗБС, члан 6.став 1.тачка8.). 

Град Пирот, у складу са одредбама ЗБС, предузима интензивне активности на 

унапређењу саобраћајног окружења у зонама основних школа и другим зонама са повећаним 

присуством деце, као и мере и активности саобраћајног образовања и васпитања. 

Едукације о безбедности саобраћаја, које у складу са Програмом коришћења средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја град Пирот планира да реализује, садрже следеће 

пројектне целине: 

  

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ЕДУКАТВНИХ РАДИОНИЦА ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА О ПОСЛЕДИЦАМА НЕБЕЗБЕДНОГ ПОНАШАЊА У 

САОБРАЋАЈУ - ЛИЧНЕ ИСПОВЕСТИ ОСОБА НАСТРАДАЛИХ У 

САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА 

 

Оквирни период реализације: септембар 2021.године 

Понуђач је дужан да реализује једну радионицу за ученике свих средњих школа у Пироту.  

Наручилац је дужан да обезбеди простор за реализацију радионица који је прилагођен и 

приступачан за особе са инвалидитетом. 

Радионица садржи теоријски и практични део. 

1. Теоријски део: предавање у трајању од 45мин, засновано на личном учешћу предавача у 

саобраћајној незгоди са тешким последицама - инвалидитет; 

2. Практични део у трајању од 15мин, симулација деловања алкохола на реакције возача 

кроз вежбу са ткз. "пијаним наочарама", анкета учесника; 

Теме предавања: 

a. Основни појмови о безбедности саобраћаја; 

b. Презентација о саобраћајним незгодама заснована на личном искуству предавача у 

саобраћајној незгоди са тешким последицама; 

c. Неприлагођена брзина и безбедност учесника у саобраћају; 

d. Утицај алкохола на перцепцију возача; 

e. Утицај алкохола на вид возача (приказ кроз скаладно поређане количине алкохола  и 

фотографије); 

f. Основни појмови о повредама кичме и кичмене мождине у саобраћајним незгодама; 

g. Основни појмови о параплегији и квадриплегији (значење појмова и разлике у степену 

инвалидности); 

Циљ: повећање свести високоризичне групе маладих возача на последице саобраћајних 

незгода; 

Циљна група: ученици завршних разреда средњих школа на територији града Пирота 

(укупан број ученика: око 450); 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЕДУКАТВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ СТАРАТЕЉЕ/ 

ВАСПИТАЧЕ О УПОТРЕБИ СИГУРНОСНИХ СЕДИШТА, ПОЈАСА И ДРУГИХ 

ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА У ВОЗИЛУ; 

 

Оквирни период реализације: септембар 2021.године 

Понуђач је дужан да реализује 1 радионицу (теоријски део у трајању од 30 минута и 

практични део у трајању од 30 минута) 

Ужа циљна група су будући родитељи и родитељи деце узраста до три године, а шира су 

старатељи, васпитачи и патронажнe и медицинскe сестре за превентивну заштитну у 

предшколским установама (вртићима и јаслицама) и породилиштима. 

 

 Теоријски део радионице (едукација) садржи следеће елементе: 

 приказ индикатора који се односе на употребу заштитних система код деце у развијеним 

земљама и Србији 

 дефинисање проблема некоришћења заштитних система код деце; 

 системи и активне пасивне безбедности (сигурносни појас и ауто седишта у ЗОБС) 

 зашто је важно коришћење сигурносног појаса и ауто седишта  

 врсте ауто седишта  

 како правилно изабрати седиште 

 како правилно поставити ауто седиште 

 како правилно поставити дете у ауто седиште 

 како проверити да ли ауто седишта испуњавају прописане стандарде 

 најчешће заблуде у вези седишта и појаса; 

 Практичан део радионице треба да садржи обуку правилног постављања и коришћења 

свих група седишта, проверу да ли су постојећа седишта у возилима родитеља исправно 

постављена (да ли седиште одговара узрасту детета, да ли је седиште правилно 

постављено, да ли је дете на правилан начин везано и сл.) и проверу да ли су родитељи 

обучени, да након спроведене обуке, исправно поставе и користе заштитне системе. 

 Дистрибуција едукативног приручника о правилном коришћењу заштитних система код 

деце (Едукативни приручник обезбеђује Наручилац). 

 

3. ЕДУКАТИТИВНА РАДИОНИЦА ЗА УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕСНИКА 

У САОБРАЋАЈУ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ПОРОДИЧНИ ДАН 

ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ“ И „ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“  

 

Оквирни период реализације: септембар 2021.године 

Понуђач је дужан да реализује целодневну радионицу на простору који одреди 

Наручилац. 

Опис едукативне радионице:  

Едукативну радионицу реализују дипломирани глумци.  

Радионица мора да буде у таквој форми да деца кроз игру уче о безбедности саобраћаја 

(решавање задатака прилагођених узрасту, квизови на тему безбедности саобраћаја и 

тематске игре за децу) 

Примери неких задатака и игрица: 
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 Бојанке намењене деци нижег узраста, где би деца заједно са аниматорима (глумцима) 

цртала и бојила одређене појмове прилагодјене њиховом узрасту, а у вези са безбедношћу 

саобраћаја. 

 Рад са реквизитима (промотивно едукативним материјалима типа рефлектујућа 

наруквица, прслуци рефлектујући, привесци, светла за бицикла итд.), где би се деци 

показао значај видљивости у саобраћају. 

 „Асоцијације“ где би деца повезивала понуђене појмове са темама из саобраћаја и сл.. 

 

ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА 

 Такмичење на бициклистичком полигону спретности у оквиру манифестације „Дан без 

аутомобила“. Такмичење је намењено ученицима основних школа (до 6 ученика из сваке 

школе) 

 

4. ОРГАНИЗОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТА „ЖИВОТ ЗА МЛАДЕ ВОЗАЧЕ“ 

 

Опис услуге: 

Министарство унутрашњих послова РС и Национална возачка академија „Навак“ 

реализују пројекат „Живот за младе возаче“, где возачи са пробном возачком дозволом имају 

прилику да похађају специјализовани тренинг безбедне вожње на саобраћајном полигону 

„НАВАК. Обавеза града је да организује превоз кандидата на тренинг. 

 

Време реализације: у периоду јул-новембар 2021.год. (према термину који одреди МУП 

РС) 

Полазак из Пирота: око 5.30 h 

Трајање активности на полигону „Навак“: оквирно до 17.00h 

Повратак из центра “Навак”: око 17.00h 

Напомена: Уколико због епидемиолошке ситуације дође до отказивања термина на 

полигону Навак од стране МУП РС, ова активност се неће одржати, што ће Наручилац и 

Извршилац регулисати анексом Уговора. 

Квалитет: за извођење путовања потребан је аутобус туристичке класе, са најмање 49 

седишта за путнике. У цену урачунати цену превоза до полигона „Навак“ и повратак до Пирота, 

трошкове путаринe, паркингa и дневнице возача. 

 

Напомене за радионице 1-3:  

 Неопходно је да Понуђач располаже сопственом опремом за презентацију (озвучење, 

пројектор, лаптоп).  

 Неопходно је да Понуђач и Наручилац усагласе временски период и простор за 

реализацију едукација. 

 Неопходно је да Понуђач и Наручилац изврше медијску промоцију пројекта, кроз 

локалне штампане и елетронске медије. 

 Неопходно је да Понуђач достави детаљан Извештај о реализацији сваке пројектне 

целине и доставити Наручиоцу након изршене услуге на сагласност. 
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 У случају да у тренутку реализације радионица важе епидемиолошке мере, 

Извршилац је дужан да обезбеди основну заштитну опрему (маске и 

дезинфекционо средство) као и да се сви учесници радионица у свему 

придржавају прописаних мера превенције за сузбијање заразне болести 

COVID-19 у складу са инструкцијама надлежних  органа.  

 

Ред. 

бр. 
Опис услуге Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

А Б В Г Д=(ГXВ) 

1. 

Организација едукатвних радионица за 

завршне разреде средњих школа о 

последицама небезбедног понашања у 

саобраћају - личне исповести особа 

настрадалих у саобраћајним незгодама 

1 радионица    

2. 

Организација едукатвне радионице за 

родитеље/ старатеље/ васпитаче о 

употреби сигурносних седишта, појаса 

и других заштитних система у возилу 

1 радионица   

3. 

Едукатитивна радионица за угрожене 

категорије учесника у саобраћају у 

оквиру манифестације „Породични 

дан здравља и безбедности“ и „Дан без 

аутомобила“ 

1 радионица   

4. 

Организовање специјализоване 

радионице за младе у оквиру пројекта 

„Живот за младе возаче“ 

1 радионица   

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 2.2.16/2021. 

 

 

ПРЕДМЕТ: набавка услуга наруџбеницом: Организација радионица за 

безбедност у саобраћају, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 

2.2.16/2021. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за подношење понуда је 21.05.2021. године до 12:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске 

управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12:00 часова 21.05.2021. 

године. 

 

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

на којој је на предњој страни написан текст; понуда за набавку услуга наруџбеницом: 

Организација радионица за безбедност у саобраћају, чији је наручилац Градска управа  

Пирот, редни број: 2.2.16/2021, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број 

телефона и адресу понуђача. Понуду доставити на адресу: 

Градска управа Пирот 

ул. Српских владара број 82, канцеларија бр. 4 на првом спрату 

18300 Пирот.  

 

Напомена: Није дозвољено да се понуде достављају путем мејла. 

 

Наруџбеницу одштампати. Попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште 

податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди 

(уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – 

Опис предмета набавке, доказе о испуњености додатних услова и Модел уговора. 

Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице. 

  

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда извршиће се дана 21.05.2021. године у 12:15 часова у службеним 

просторијама Градске управе Пирот (канцеларија број 4, зграда Дома културе). 

Присутни представници понуђача пре почетка отварања понуда морају поднети оверена 

овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
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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:  

 

Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано 

по основу уговора најмање:  

 

 1 лице са VII степеном стручне спреме које поседује сертификат акредитоване 

организације за предавача теоријске наставе у области саобраћаја; 

 1 особу која је страдала у саобраћајној незгоди која је имала за последицу 

инвалидност те особе, а на основу које се заснива лична прича; 

 1 дипломираног глумца; 

 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

 

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

део Наруџбенице. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ПОСЕДОВАЊУ ИСКУСТВА ЕДУКАТОРА  

 

У складу са чланом 77. 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 – Организација радионица за безбедност 

учесника у саобраћају, редни број 2.2.16/2021, испуњава услов из чл.76.ЗЈН, односно 

услов који се односи на кадровски капацитет и има радно ангажоване едукаторе: 

 

 1 лице са VII степеном стручне спреме које поседује сертификат акредитоване 

организације за предавача теоријске наставе у области саобраћаја; 

 1 особа која је страдала у саобраћајној незгоди која је имала за последицу 

инвалидност те особе, а на основу које се заснива лична прича; 

 1 дипломирани глумац; 

 

 

 

 

Место:_____________                                         ___ _________________________________ 

      име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

Датум:_____________                                                 ____________________                                                         

потпис 
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге: Организација радионица за безбедност 

учесника у саобраћају, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 2.2.16/2021. 

 

Укупна цена без ПДВ-а (уписати)  

 

Износ ПДВ-а : (уписати) 
 

Укупна цена са ПДВ-ом: за  

(уписати) 
 

Рок извршења:  
15. децембар 2021.године 

Начин и услови плаћања -  

(Авансно плаћање није 

дозвољено): 

Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана, 

парцијално по испостављању фактуре за сваку 

појединачну 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 15.12.2021. 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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МОДЕЛ УГОВОРА 

О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДИОНИЦА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

 

 

 Уговорне стране: 

 

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

број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот, Драган Станковић, (у 

даљем тексту: Наручилац)  

и 

2. ________________________________________,ул.____________________ бр. 

_____,место _____________,  ПИБ _________________, матични број 

_______________, 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). 

 

Организација радионица за безбедност учесника у саобраћају, по спроведеном поступку 

набавке услуге наруџбеницом, број понуде _________, од ___. ___. 2021. године. 

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

начин: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је извршење услуге: Организација радионица за безбедност 

учесника у саобраћају, за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Пирота, у 

складу са спроведеним поступком набавке услуге наруџбеницом и понудом Извршиоца, 

број _________ од ___.___.2021. године која је саставни део овог Уговора и прилог овог 

Уговора. 

 

Едукација садржи радионице према следећој спецификацији: 
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бр. Опис услуге Количина 
Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

А Б В Г Д=(ГXВ) 

1. 

Организација едукатвних радионица за 

завршне разреде средњих школа о 

последицама небезбедног понашања у 

саобраћају - личне исповести особа 

настрадалих у саобраћајним незгодама 

1 

радионица  
  

2. 

Организација едукатвне радионице за 

родитеље/ старатеље/ васпитаче о 

употреби сигурносних седишта, појаса и 

других заштитних система у возилу 

1 

радионица 
  

3. 

Едукатитивна радионица за угрожене 

категорије учесника у саобраћају у оквиру 

манифестације „Породични дан здравља и 

безбедности“ и „Дан без аутомобила“ 

1 

радионица 
  

4. 

Организовање специјализоване радионице 

за младе у оквиру пројекта „Живот за 

младе возаче“ 

1 

радионица 
  

Укупно без ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  

Укупно са ПДВ-ом  

 

Члан 2. 

 

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 на месечном нивоу, а након Извештаја лица које је 

задужено за вршење надзора над реализацијом Уговора. 

 

Финансијско обезбеђење 
 

Члан 3. 

 

Извршилац услуге се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року 

од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу меницу за добро 

извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова 

има за последицу и продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити 

продужен и рок за завршетак радова.  
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Члан 4. 

 

Извршилац је дужан да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у периоду до 

15.12.2021.год. према договору са Наручиоцем и прихваћеном понудом број 

____________ од __.__.2021.год. 

Извршилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити и у складу 

са понудом и важећим прописима за ову врсту услуге. 

Извршилац се обавезује да закаже временски период за реализацију едукације и 

Наручиоцу достави потврду да је едукација извршена. Потврде доставити у прилогу 

детаљног Извештаја. Испод назива школе, описа догађаја, приложити фотографије и 

потврду о реализацији едукације. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави детаљан Извештај о релизованој 

едукацији у периоду који није дужи од 14 дана од дана завршетка услуге. 

Извршилац се обавезује да ће креирање галерије фотографија извршити по 

завршетку едукације и предати албум са фотографијама (у електронском облику) уз 

документацију пројекта Наручиоцу, у периоду који није дужи од 14 дана од дана 

завршетка услуге. 

 

Члан 5. 

 

Квантитативну и квалитативну контролу, овлашћено лице Наручиоца ће вршити 

уз присуство представника Извршиоца, након чега ће сачинити Записник о 

квалитативној и квантитативној контроли, који потписују обе уговорне стране, 

овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице Извршиоца. 

 

Члан 6. 

 

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне 

стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих 

обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском 

облику, факсом или препорученом поштом са повратницом. 

 

Члан 7. 

 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у 

писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 8. 

 

Овај уговор се закључује на период до завршетка предметне услуге и примењује 

се даном потписивања од стране овлашћених лица. 
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Члан 9. 

 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране 

ће решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

Члан 10. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 11. 

 

Овај уговор је сачињен 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.  

 


