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Наручилац Градска управа Пирот 

 

Адреса Српских владара 82 

 

Место Пирот 

 

Број  III-404/166-2021 

 

Датум 18.05.2021.год. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Назив услуга: Израда студије за унапређење безбедности учесника у саобраћају, 

чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 2.2.15/2021. 

 

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, по испостављању фактуре за извршену услугу из 

Спецификације. 

 

Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документе. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

 

Набавка услуга: Израда студије за унапређење безбедности учесника у 

саобраћају, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 2.2.15/2021. 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

Понашање учесника у саобраћају, а посебно поштовање прописа, у великој мери 

утиче на безбедност саобраћаја. Подаци који би требало да укажу на понашања 

учесника у саобраћају треба одабрати на начин да буде једноставно њихово коришћење 

и разумевање. Препоруке су да показатељи понашања учесника у саобраћају буду 

одабрани на начин да њихово значење буде јасно, али и да укажу на потенцијалне мере 

које треба предузети да се понашања учесника у саобраћају промене у безбеднија 

понашања. Приликом одабира података важно је водити се и тиме да је релативно 

једноставно њихово мерење и израда анализа и извештаја. 

Анализа стања на територији локалне самоуправе подразумева истраживање и 

анализу свих података у вези са безбедношћу саобраћаја, како би се могло свеобухватно 
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сагледати шта су узроци и проблеми и како их отклонити. Да би се дефинисали 

приоритети, када су будуће активности у питању, неопходно је познавати најугроженије 

локације, најугроженије категорије учесника у саобраћају и њихово понашање на које је 

потребно деловати, али и недостатке саобраћајног система које треба отклонити. 

Анализом индикатора понашања могу се уочити небезбедна понашања и 

идентификовати небезбедна понашања која су утицала на настанак или на тежину 

последица саобраћајних незгода. Најбоље је комбиновано посматрати податке о 

индикаторима понашања и податке о саобраћајним незгодама како би се дошло до 

одређених закључака.  

У том смислу, Савет за безбедност саобраћаја града Пирота спроводи 

истраживање које треба да садржи следеће целине: 

1. Опис бициклистичке и пешачке инфраструктуре на територији града Пирота са 

посебним освртом на места атракције за категорију 65+ 

2. Анализа саобраћајних незгода на територији града Пирота у периоду 2015-

2020.година са посебним освртом на саобраћајне незгоде са бициклистима и 

пешацима из старосне категорије 65+ 

3. На основу анализе саобраћајних незгода утврдити: 

 групе утицајних фактора страдања бициклиста из старосне категорије 65+ 

 Групе утицајних фактора страдања пешака из старосне категорије 65+ 

4. На основу статистичких података утврдити критичне деонице и дефинисати 

типичне ситуације страдања пешака и бициклиста из категорије 65+ (утврдити 

како, када и где страдају пешаци и бициклисти старости 65+ у Пироту) 

5. Индикатори понашања пешака и бициклиста из категорије 65+ у саобраћају 

На карактеристилним локацијама на уличној мрежи Пирота извршити теренска 

снимања и дефинисати карактеристична непрописна понашања пешака и 

бициклиста из категорије 65+ и то: 

 Проценат пешака који прелази коловоз ван обележеног пешачког прелаза 

 Проценат пешака који прелази коловоз на упаљено црвено светло на семафору 

 Проценат пешака којима је употребом уређаја ометена пажња при преласку 

коловоуза 

 Проценат бициклиста који управља без светала на бициклу 

 Проценат бициклиста који врши наглу промену правца и скретања без показивања 

руком 

 Проценат бициклиста који се неправилно престројава приликом скретања улево на 

раскрсници 

 Проценат бициклиста који вози погрешним смером улице или вози “у пару“ 

6. Истраживање ставова пешака и бициклиста из старосне категорије 65+ (који су у 

вези са индикаторима наведеним у тачки 5.) 

7. Предлог мера за унапређење безбедности старих лица у својству пешака и 

бициклиста у Пироту. 

 

Прелиминарне резултате истраживања на које треба дати сагласност од стране 

Наручиоца доставити најкасније до 01. новембра 2021. године.  

Наручилац се обавезује да у року до 10 дана прегледа резултате истраживања.  
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Извршилац је дужан да изврши евентуалне корекције на основу примедби од 

стране Наручиоца. Резултати истраживања са којима се Наручилац сагласио сматрају се 

коначним. Крајњи рок за реализацију истраживања је 15. децембар 2021. године 

У склопу реализације истраживања, потребно је организовати састанке са 

представницима Наручиоца, и то најмање : 

 један састанак на почетку истраживања, 

 један састанак након завршетка свих теренских истраживања, а пре почетка 

израде коначног извештаја. 

Састанке је у случају неповољне епидемиолошке ситуације могуће реализовати 

„онлине“. 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

Извршилац је одговоран да квалитетно и стручно реализује све послове из овог 

пројектног задатка, а у складу са уговором. 

На насловној страни коначног Извештаја, мора се наћи лого само Наручиоца. 

Имена и презимена аутора и сарадника који су реализовали истраживање са стране 

Извршиоца могу се навести искључиво у Импресуму. У хедеру коначног Извештаја, 

мора се наћи одговарајући наслов и лого само Наручиоца, а у футеру само нумерација 

страна. 

Резултати реализованог истраживања и сви пратећи радни материјали 

представљају власништво Града Пирота.  

Прикупљени подаци и добијени резултати у овом пројекту не смеју се користити у 

било којем облику и било каквом односу са трећим лицима, без сагласности Града. 

 

Ред. 

бр. 
Опис услуге Кол. 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

А Б В Г Д=(ГXВ) 

1. 

Студија за унапређење безбедности учесника у 

саобраћају- Истраживање понашања учесника 

у саобраћају на територији Града Пирота са 

посебним освртом на пешаке и бициклисте из 

категорије 65+ 

1   

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 2.2.15/2021. 

 

 

ПРЕДМЕТ: набавка услуга наруџбеницом: Израда студије за унапређење 

безбедности учесника у саобраћају, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни 

број: 2.2.15/2021. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за подношење понуда је 25.05.2021. 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 25.05.2021. 

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: 

Израда студије за унапређење безбедности учесника у саобраћају, чији је наручилац 

Градска управа Пирот, редни број: 2.2.15/2021, 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 25.05.2021. 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 располаже неопходним кадровским капацитетом, да има запослено или 

ангажовано лице са важећом лиценцом бр. 370 издатом од Инжењерске коморе 

Србије, 

 да је у претходне три календарске године (2018., 2019. и 2020/2021) израдио 

најмање једну техничку документацију која се односи на унапређење безбедности 

пешака и/или бициклиста на територији локалне самоуправе (Стратегија, Студија, 

Анализа, Пројектна документација за унапређење безбедности пешака и/или 

бициклиста и сл.).   

 

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 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 студије за унапређење безбедности 

учесника у саобраћају, редни број 2.2.15/2021, испуњава услов из чл.117.ЗЈН, односно 

услов који се односи на технички и стручни капацитет, односно: 

 

 располаже неопходним кадровским капацитетом, односно има запослено или 

ангажовано лице са важећом лиценцом бр. 370 издатом од Инжењерске коморе 

Србије, 

 у претходне три календарске године (2018., 2019. и 2020/2021) израдио је најмање 

једну техничку документацију која се односи на унапређење безбедности пешака 

и/или бициклиста на територији локалне самоуправе (Стратегија, Студија, 

Анализа, Пројектна документација за унапређење безбедности пешака и/или 

бициклиста и сл.).  

 

 

 

 

Место:_____________                                         ___ _________________________________ 

      име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

Датум:_____________                                                 ____________________                                                         

потпис 
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге: Израда студије за унапређење безбедности 

учесника у саобраћају, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 2.2.15/2021. 

 

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, по 

испостављању 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________ 
Наруџбеница - Набавка услуга: Израда студије за унапређење безбедности учесника у 

саобраћају, редни број 2.2.15/2021 
 12/14 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У 

САОБРАЋАЈУ- ИСТРАЖИВАЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПЕШАКЕ И 

БИЦИКЛИСТЕ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 65+ 

  

 
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. _________________________________, 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 Студије за унапређење безбедности учесника у 

саобраћају- истраживање понашања учесника у саобраћају на територији града Пирота 

са посебним освртом на пешаке и бициклисте из категорије 65+, по спроведеном 

поступку набавке наруџбеницом, редни број: 2.2.15/2021. 

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 Студије за унапређење безбедности учесника у саобраћају- истраживање 
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понашања учесника у саобраћају на територији града Пирота са посебним освртом на 

пешаке и бициклисте из категорије 65+ (у даљем тексту: Студија), а према понуди 

Извршиоца услуге од __.__.2021. године која је саставни део и прилог овог Уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

Члан 2 

 

Извршилац се обавезује да Студију из става 1. овог члана изради стручно и 

квалитетно, према правилима струке, а у свему према добијеном пројектном 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 

 

Извршилац се обавезује да израду Студије изврши у потпуности у року до 

15.12.2021.године. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4 

 

 Наручилац се обавезује да услугу израде Студије плати по цени од __________ 

динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ 

динара са ПДВ-ом. 

 

 Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана 

по испостављању фактуре након израде Студије. 

 

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. 
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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 

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.  

 


