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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку 

Организација трибине Дани безбедности у саобраћају 

 

 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 91/2019“)  

позивамо да у поступку набавке услуге доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Организација трибине Дани безбедности у 

саобраћају 

Рок за доставу понуде: 22.12.2022. до 13 часова 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац 26300 - Писарница 

 - е-маil: aradic@vrsac.org.rs  

Особа за контакт: Александар Радић, послови јавних набавки  

aradic@vrsac.org.rs 

 

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком:  

понуда за набавку бр. 404-173/2022-IV-09 Организација трибине Дани безбедности у 

саобраћају– не отварај, на адресу:  

Град Вршац, Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  aradic@vrsac.org.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ за  набавку бр. 404-173/2022-IV-09  

 

Организација трибине Дани безбедности у саобраћају 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

Понуду дајемо (заокружити): а) самостално  б) заједничка понуда   в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ______________________ 

        

        ПДВ: ________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ______________________ 

 

Рок важења понуде:  _______  дана (најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место :  Овлашћено лице Понуђача 

    

   



  

 

 

Т Е Х Н И Ч К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде 

 

 Дајемо понуду да за потребе Града Вршца квалитетно извршимо набавку Организација трибине 

Дани безбедности у саобраћају, у складу са захтевима из Техничке спецификације, поштујући 

све важеће стандарде и прописе.  

 

р.бр 
назив  

(опис) 
Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 

- Промоција безбедности тракториста у 

саобраћају: организовање трибине намењене 

возачима трактора. Тема: Безбедност 

тракториста и других учесника у саобраћају, 

ризици, безбедно и правилно понашање у 

саобраћају и важност поштовања постојећих 

прописа. Реализатори трибине (предавања) : 

Агенција за безбедност саобраћаја РС, Савет за 

безбедност саобраћаја Града Вршца, 

Саобраћајна полиција ПС Вршац и други 

релевантни субјекти, установе, удружења и 

чиниоци. 

 

- Набавка и подела саобраћајне опреме за 

трактористе: рефлектујући прслуци, ротациона 

светла, троуглови за спора возила (80 комплета) 

 

- Организовање трибине намењене 

младим возачима и путницима у саобраћају, са 

циљем повећања безбедности младих у 

саобраћају. Тема: Безбедност младих возача и 

путника у саобраћају. Реализатори трибине 

(предавања) : Агенција за безбедност саобраћаја 

РС, Савет за безбедност саобраћаја Града 

Вршца, Саобраћајна полиција ПС Вршац и 

други релевантни субјекти, установе, удружења 

и чиниоци, Животне приче лица која су 

повређена у саобраћајним незгодама. 

 

- Едукативна трибина за лица изнад 65 

година. Тема: Безбедност лица старијих од 65 

година у саобраћају и превентивно деловање на 

повећање безбедности истих. Реализатори 

трибине (предавања) : Агенција за безбедност 

саобраћаја РС, Савет за безбедност саобраћаја 

Града Вршца, Саобраћајна полиција ПС Вршац 

и други релевантни субјекти, установе, 

удружења и чиниоци. 

 

- Едукативна трибина са циљем 

повећања безбедности пешака у саобраћају. 

Тема: Угроженост пешака у саобраћају, 

правилно и безбедно понашање пешака у 

саобраћају, мере за повећање безбедности 

пешака у саобраћају. Реализатори трибине 

(предавања) : Агенција за безбедност саобраћаја 

РС, Савет за безбедност саобраћаја Града 

Вршца, Саобраћајна полиција ПС Вршац и 

други релевантни субјекти, установе, удружења 

и чиниоци. 

 

  



  

- За догађаје (трибине) потребно је 

обезбедити: 

 поклони за учеснике у виду 

промотивног материјала: 

 качкети 200 ком 

 рефлектујући прслуци 200 ком 

 мајице 100 ком 

 рефлектујући привесци 300 ком 

 рефлектујуће траке 300 ком 

 ротациона светла за тракторе 80 ком 

 троуглови за спора возила 80 ком 

 

 храну (сендвичи или сл.) и пиће (вода, 

сокови) за просечно 80 учесника по једној 

трибини, односно укупно око 320 учесника на 

свим трибинама. 

 

 
ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се врши  сукцесивно, 

по обављеном послу, на основу испостављеног рачуна/фактуре, уплатом на рачун Понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Наручилац се обавезује да исте овери од стране овлашћеног лица  и да исплату изврши најкасније 

у року до 45 дана у складу са са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).  

Понуђач се обавезује да исправно регистровану фактуру достави у року од три дана од дана 

регистровања са инструкцијом за плаћање, а у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 

113/2017). 

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим 

трошковима које понуђач има у реализацији набавке. За оцену понуда ће се  узимати у обзир 

цена без ПДВ-а. 

 

 

 

Датум и место :  Овлашћено лице Понуђача 

  
 

 

   


