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На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,бр.14/2015 

и бр.68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 3/2018, дел.бр.01-724/2018 oд 7.12.2018. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку дел.бр.01-724/1/2018 од 10.12.2018. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈНМВ пружање услуга организације путовања – ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

Конкурсна документација садржи: 

   

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис услуга, ПАРТИЈЕ  ОД1. ДО 10.   

 

4 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

VI Образац понуде 17 

VII Модел уговора 21 

VIII Образац структуре понуђене цене са упутством како да 

се попуни 

24 

IX Образац трошкова припреме понуде 25 

X Образац изјаве о независној понуди 26 

XI Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. 

ст. 2. Закона 

27 

XII Образац референтне листе 28 

XIII Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 29 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ОШ „Никола Вукићевић“Сомбор 

Адреса: Сомбор, Вељка Петровића бр. 4. 

Тел: 025 412-630 

Email: osnikolavukicevic@mts.rs 

Интернет страница: https://osnikolavukicevic-sombor.edu.rs 

Матични број 08047057 

Шифра делатности 8520 

ПИБ 100613733 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3.Поступак се води ради закључења уговора о јавној набавци.Уговор ће бити закључен 

са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 

 

4. Контакт   
Лице за контакт: Љиљана Шћепановић 

Е - mail адреса : osnikolavukicevic@mts.rs  

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1.. Предмет јавне набавке 

ЈНМВ пружање услуга организације путовања – ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

Назив и ознака из општег речника набавки ”услуге организације путовања 63516000” 

 

2. Партије 

 

Набавка је обликована  у 10_партија и то:    

 

Партија 1 – једнодневна екскурзија ученика првог разреда  

 

Партија 2 – једнодневна екскурзија ученика првог  разреда 

 

Партија 3 – настава у природи ученика другог  разреда  

 

Пертија 4 – једнодневна екскурзија ученика другог разреда   

 

Партија 5 - једнодневна екскурзија ученика трећег  разреда  

 

Партија 6 - једнодневна екскурзија ученика трећег  разреда  

 

mailto:osnikolavukicevic@mts.rs
https://osnikolavukicevic-sombor.edu.rs/
mailto:osnikolavukicevic@mts.rs
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Партија 7 -  једнодневна екскурзија ученика четвртог   разреда. 

 

Партија 8 – једнодневна екскурзија ученика петог  разреда   

 

Партија 9- једнодневна екскурзија ученика шестог   разреда  

 

Партија 10 –дводневна ексурзија ученика седмог    разреда 

 

ПАРТИЈА 1 : Једнодневна екскурзија ученика првог разреда  

Путни правац: Сомбор – Келебија- Суботица –Палић- Сомбор  

Садржај: обилазак  ергеле Келебија, ручак. Шетња и обилазак центра Суботица. 

Одлазак на Палић,обилазак ЗОО врта . Повратак за Сомбор. 

Трајање: 1  дан 

Планирани број ученика: 70-90 

Планирани број наставника - пратилаца : 4  

Период реализације – мај 2019. године 

Исхрана : обезбеђен  ручак  

Плаћање на  рате,  исплата последње месечне рате до 10.06.2019. године 

 

ПАРТИЈА 2 : Једнодневна екскурзија ученика првог разреда  

Путни правац: Сомбор- Ченеј- Карађорђево -Бач  - Сомбор  

Садржај: Директна вожња до Ченеја, организовање радионица, спортске активности, 

ручак у етно кући „Митин Салаш“ обилазак комплекса Карађорђево, ергела,  музеј, 

вожња фијакером. Обилазак тврђаве  у Бачу. Повратак у Сомбор.  

Трајање: 1  дан 

Планирани број ученика:70- 90 

Планирани број наставника - пратилаца : 4  

Период реализације – мај 2019. године 

Исхрана : обезбеђен  ручак  

Плаћање на  рате, исплата последње  месечне рате до 10.06.2019. године 

Једнодневна екскурзија ученика  

 

ПАРТИЈА 3 : Настава у природи ученика другог  разреда  

Дестинација : Тара (Митровац)  

Трајање:  седам дана 

Планирани број ученика: 30-50 

Планирани број наставника - пратилаца : 3  

Период реализације –  мај 2019. године 

Смештај, ноћење и исхрана: одмаралиште Митровац на Тари у собама без помоћних 

лежајева; исхрана на бази  шест пуних пансиона + ужина у одмаралишту у коме су 

ученици смештени. Пансион почиње вечером, на дан доласка, завршава ручком на дан 

повратка  

Плаћање у 6 месечних рата, исплата последње рате до 30.08.2019. године 

 

 

ПАРТИЈА 4 : Јенодневна екскурзија ученика другог разреда  

Путни правац: Сомбор – Сремска Митровица ––  Сомбор  

Садржај:  манастир  обилазак центра града ,  Царске палате,  антички град Сирмијум. 

ручак, посета резервату природе Засавица,видиковац, вожња туристичким бродићем. 

Музеј хлеба у Пећинцима. 

Трајање: 1 дан 

Планирани број ученика: 55-75 

Број одељенских старешина и пратилаца : 3  

Период реализације –мај 2019. године 
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Исхрана: ручак у ресторану на Засавици 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

ПАРТИЈА 5 : Јенодневна екскурзија ученика трећег разреда  

Путни правац: Сомбор – Сремска Митровица ––  Сомбор  

Садржај:  манастир  обилазак центра града ,  Царске палате,  антички град Сирмијум. 

ручак, посета резервату природе Засавица,видиковац, вожња туристичким бродићем. 

Музеј хлеба у Пећинцима. 

Трајање: 1 дан 

Планирани број ученика: 80-95 

Број одељенских старешина и пратилаца : 4  

Период реализације –мај 2019. године 

Исхрана: ручак у ресторану на Засавици 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

 

ПАРТИЈА 6: Једнодневна екскурзија ученика трећег  разреда 

Путни правац: Сомбор – Кикинда , Мокрин  – Сомбор  

Садржај: ` разгледање храма Св. Николе, посета народном музеју, обилазак Суваче, 

посета музеју „Терра“, одлазак у Мокрин . Ручак у Мокрину на етно салашу Ђерам. 

Посета млекари. Пролазак  кроз Гарави сокак и разгледање куће Мике Антића. 

Обилазак цркве огњене марије. Повтратак у Сомбор.  

Трајање:  1 дан 

Планирани број ученика: 80-95 

Планирани број наставника - пратилаца :  4 

Период реализације – мај 2019. године 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

ПАРТИЈА  7 : Једнодневна екскурзија ученика четвртог  разреда 

Путни правац: Сомбор – Петроварадин,  Сремски Карловци, – Сомбор  

Садржај: Обилазак Петроварадинске тврђаве – планетаријум, подземне војне галерије. 

Сремски Карловци – Етно камп Радуловачки, вожња бродићем, обилазак града са 

водичем. Ручак - Стражилово, музеј меда и вина. 

Трајање:  1 дан 

Планирани број ученика: 70-90 

Планирани број наставника - пратилаца :  4 

Период реализације – мај 2019. године 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

ПАРТИЈА 8 : Јенодневна екскурзија ученика петог разреда  

Путни правац: Сомбор – Сремска Митровица ––  Сомбор  

Садржај: обилазак центра града ,  Царске палате,  антички град Сирмијум. ручак, 

посета резервату природе Засавица,видиковац, вожња туристичким бродићем. Посета  

Музеју  хлеба у Пећинцима. 

Трајање: 1 дан 

Планирани број ученика: 80-101 

Број одељенских старешина и пратилаца : 4 

Период реализације –мај 2019. године 

Исхрана: ручак у ресторану на Засавици 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

ПАРТИЈА __9____: Једнодневна  екскурзија ученике  шестог разреда   . 

Путни правац: Сомбор, Београд,  Смедерево, Виминацијум – Сомбор  

Садржај:  Храм Светог Саве,  Смедеревска тврђава, Виминацијум. 
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Трајање:  1 дан 

Планирани број ученика: 70 

Планирани број наставника - пратилаца :  4 

Период реализације – средина маја 2019. Године 

Исхрана: ручак у ресторану  

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 10.06.2019. године 

 

 

ПАРТИЈА __10____: Дводневна  екскурзија ученика  седмог разреда односно  осмог 

разреда у школској  у школској 2019/20.  

Путни правац: Сомбор – Мокра Гора – Бранковина - Сомбор  

 

Садржај: Обилазак и боравак :   Кремна , Дрвенград, Шарганска осмица, ноћење у 

хотелу „Оморика“ на Тари , Бранковина, манастир Каона.  

Трајање:  2 дана 

Планирани број ученика: 60-90 

Планирани број наставника - пратилаца :  4 

Период реализације – 02.10. – 3.10.2019. године 

Плаћање на  рате, исплата последње рате до 30.11.2019. године 

 

У цену урачунати: 

 

1.аутобуски превоз – ангажовати потребан број висококонфорних аутобуса / 

клима/тв/видео са потребним бројем седишта, аутобуси полазе код кружног тока у 

Коњовићевој улици  (све партије) 

- заустављање аутобуса на пригодном месту на захтев вође пута 

2.осигурање од несрећног случаја за време трајања путовања и боравишта  на 

наведеној дестинацији (све партије) 

3.трошкове лекара пратиоца које обезбеђује понуђач ( партија 10 ) 

4.трошкове туристичких водича понуђача  

5.трошкове аниматора (партија 3) 

6.карте и улазнице за културно историјске споменике,музеје...Ученици не смеју ништа 

накнадно плаћати (све партије) 

7.један гратис на 15 плативих ученика (све партије) 

8.гратиси за наведени број наставника  пратиоца (све партије) 

9.смештај, исхрана- на бази пансиона (партије 3 и 10) 

10.ручак ( све партије)  

11.организациони трошкови (све партије). 

 

У цену аранжмана не урачунавати дневнице наставника, које се исплаћују по 

закону. 

Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 5:00 часова). 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1 .Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он 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 (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

      4)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Да поседује важећу 

дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа - лиценца Министарства трговине, туризма и услуга Републике 

Србије о испуњености услова за обављање послова организовања 

туристичких путовања (лиценца за рад) (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). 

ДОКАЗИ: Лиценца за обављање послова организовања туристичких путовања 

коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму 

(“Сл.гласник РС“бр.36/09, 88/10,99/11-др.закон, 93/12, 84/15 и 83/18-др. закон). 

(Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви 

чланови групе Понуђача). 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1. Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету     

понуду, као и Опште услове путовања. 

 2. Да у моменту подношења понуде има искуства у реализацији услуга 

(настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским 

установама, основним и средњим школама– референце. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 

ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане 

овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона- лиценца Министарства трговине, туризма и услуга Републике 

Србије о испуњености услова за обављање послова организовања 

туристичких путовања (лиценца за рад ) коју доставља у виду неоверене 

копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Доказ из чл.75 

ст.1 тач.2 Закона не може бити старији од два месеца  пре отварања понуда. 

Доказ из чл 75 ст.1 тач.4 Закона не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

  

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Испуњеност додатних услова: 

 

1.Попуњен и оверен Образац Референтна листа – списак пружених услуга са основним 

и средњим школама и предшколским  установама (настава у природи, екскурзије, 

зимовања и летовања), за школске године 2015/2016, 2016/2017.  и 2017/2018. 

(Образац Референтна листа – списак пружених услуга дат је у поглављу XII) 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________ из_______________________ са 

адресом________________________________ у поступку јавне набавке услуга 

извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог, трећег, четвртог, петог, 

шестог, седмог и осмог разреда у шк.2018/19. год. јавна набавка бр.  ___/2018. 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач__________________________ из _________________________ са 

адресом_______________________________ у поступку јавне набавке услуга  извођења 

екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег, четвртог, петог, шестог, 

седмог и осмог разреда у шк.2018/19. год. јавна набавка бр. _____ /2018 испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, одн.податке који морају бити  

њихов саставни део, понуђач попуњава читко а овлашћено лице их потписује и печатом 

оверава. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “Никола 

Вукићевић“ Ул. Вељка Петровића бр. 4. У Сомбору  са назнаком: 

„Измена понуде за ЈНМВ бр 3/2018 - услуге извођења екскурзије/наставе у природи  

ученика  у школској 2018/19 и екскурзија 8. разреда у школској 8019/20–- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

„Допуна понуде за ЈНМВ бр 3 /2018 услуге извођења екскурзије/наставе у природи  

ученика  у школској 2018/19 и екскурзија 8. разреда у школској 8019/20–- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
„Опозив понуде за ЈНМВ бр 3/2018 услуге извођења екскурзије/наставе у природи  

ученика  у школској 2018/19 и екскурзија 8. разреда у школској 8019/20–НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

„Измена и допуна понуде за ЈНМВбр.3/2018 услуге извођења екскурзије/наставе у 

природи  ученика  у школској 2018/19 и екскурзија 8. разреда у школској 8019/20–- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
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понуђача и навести називе, адресу свих учесника у заједничкој понуди и телефон лица 

за контакт. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

                                      

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
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Плаћање у месечним ратама с тим што се задња рата уплаћује најкасније до 10.06.2019. 

– партије 1, 2, , 4, 5, 6, 7,8, 9,) до 31.08.2019.-партија 3 и  до 30.11.2018. . – партија 10, 

умањена за износ садржаја који нису били реализовани а обухваћени су датом понудом. 

Плаћање се врши на основу предрачуна за сваку рату који издаје понуђач за број деце 

који се изјаснио за одлазак на екскурзију, односно наставу у природи. Коначан обрачун 

извршене услуге је након изведених екскурзија, односно наставе у природи према броју 

ученика који су ишли на екскурзију, односно наставу у природи у року који не може 

бити дужи од 45 дана од дана издавања рачуна, односно у року наведеном у овој тачки. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Као гаранцију да ће сви садржаји из понуде понуђача бити реализовани, за набавку  

услуге извођења екскурзије, односно наставе у природи ученика  наручилац има право 

да последњу рату за уплату понуђачу умањи за износ садржаја који није реализован. 

9.3. Захтев у погледу рока  

Екскурзије, односно настава у природи морају бити реализоване у наведеном року. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу наручиоца ОШ “Никола 

Вукићевић“ Сомбор, Ул. Вељка Петровића бр. 4.  или на e-mail 

osnikolavukicevic@mts.rs са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 3/2018 . 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

                                                    

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, или незнатну разлику 

у понуђеним ценама  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача са којом 

школа има  позитивно искуство у реализацији екскурзија.  

17.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама. 

Наручилац може 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, или услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни 

са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне 

набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у 

природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког 

развоја, број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010.године. Услови за извођење екскурзије и 

наставе у природи  -Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену 

сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда. 

Настава у природи се организује уз писмену сагласност родитеља, за најмање две 

трећине ученика одељења. 

Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање  60% 

родитеља ученика одељења.  

Извођење екскурзије за ученике  истог разреда  организује се са истим садржајем, по 

правилу, истовремено. 

 Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. 

(директор неће обуставити извођење у случају кад  агенција није успела да обезбеди 

истовремено реализовање екскурзије). 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.   

  

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац 

пријаве,кандидат,одн.заинтересовано лице,које има интерес за доделу 

уговора,одн.оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона ( у даљем тексту подносилац захтева) 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,против 

сваке радње наручиоца,осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за 

подношење понуде или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
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понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чл.63 ст.2 закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,а 

наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у складу са одредбама 

чл.150 Закона. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 2 дана од 

дана пријема захтева.  

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, 

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР________________ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за  ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

                                                         

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

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 понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЈНМВ  3/2018 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

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: 
 

 

 

 

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ЈНМВ3/2018 

 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНМВ 3/2018 – екскурзија ученика  

________  разреда  

 

ДЕСТИНАЦИЈА ________________________________________ 

 

Партија бр. ________________ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

 

Укупна цена  по једном ученику без ПДВ 

 

 

 

Укупна цена за по ученику са ПДВ 

 

 

Број гратиса за наставнике (пратиоце) 

 

 

 

Број гратиса за  ученике   

 

 

 

Начин плаћања  

 

 

Понуђени термини реализације 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене: Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно. 

Укупан  коначни износ  за све ученике биће утврђен након реализације екскурзије, 

Фактуром којом ће Извођач обрачунати  број плативих  ученика који су били на 

екскурзији.  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

 

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

Закључен између: 

 

Наручиоца ОШ“Никола Вукићевић“  

са седиштем у Сомбору , улица Вељка Петровића бр. 4. ,  

ПИБ:100613733,  М.Б. 08047057 

Број рачуна: 840-373660-80   Назив банке:НБС -Управа за трезор Сомбор, 

Телефон:025-412-630  

кога заступа Ђуро Буловић, директор школе (у даљем тексту: наручилац) 

и 

 

__________________________________________________________________ 

са седиштем у __________________________, улица _____________________, ПИБ: 

_________________________ Матични број: ________________________ 

Број рачуна:______________________ Назив банке:_______________________, 

Телефон:___________________Телефакс:___________________ 

кога заступа ________________________________________________________ 

(у даљем тексту: давалац  услуге), 

 

Основ уговора: 

ЈНМВ Број: 3 

одуке о додели уговора:_________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _______________. 

 

                                                                 Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао даваоца услуге као најповољнијег 

понуђача за пружање услуга ЈНМВ бр 3 /2018услуге извођења екскурзије/наставе у 

природи  ученика  у школској 2018/19 и екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

2019/20. години ЗА ПАРТИЈУ __________________________________________,а по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 3_/2018. 

 

                                                                  Члан 2. 

 Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика 

_____________разреда за школску 2018/2019.годину, и ближе је одређен усвојеном 

понудом даваоца услуге број _____________  од ________2018. године ЗА ПАРТИЈУ 

_____________, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене датих 

услуга ЗА ПАРТИЈУ ______________________ . Саставни део овог уговора чине 

понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља 

ученика на укупну цену услуге по ученику. 

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, давалац услуга се обавезује да 

изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно 

термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора 

уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су 

предмет овог уговора. 

Члан 3. 
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Уговорне стране утврђују да цена услуге која је предмет уговора износи ____________ 

дин. по ученику без ПДВ-а,  одн.______________дин. са ПДВ-ом, а добијена је на 

основу усвојене понуде  даваоца услуге бр.________од ___________2018.  

Уговорена цена је  по ученику је фиксна. 

Укупна уговорена цена се мења и одређује према броју ученика који су били на 

екскурзији/настави у природи, а која се одређује на основу коначног рачуна. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин: 

Плаћање у _____ месечних рата, с тим што се задња рата уплаћује најкасније до 

___________2019. године умањена за износ садржаја који нису били реализовани, а 

обухваћени су датом понудом. Плаћање се врши на основу предрачуна који издаје 

давалац услуге, а за број ученика који се изјаснио за путовање  на екскурзију/наставу у 

природи. 

Коначан обрачун извршене услуге је након изведене екскурзије/наставе у природи 

према броју ученика који су ишли на екскурзију/наставу у природи, умањен за износ 

садржаја који нису били реализовани , а обухваћени су понудом. 

 

Члан 5. 

Давалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из понуде  за  

ПАРТИЈУ________ у периоду/термину ___________________________. 

                                                

Члан 6. 

Давалац услуге се обавезује да екскурзију/наставу у природи организује у свему према 

Закону о безбедности саобраћаја и Закону о туризму, као и других прописа који 

регулишу питање организације ђачких екскурзија/наставе у природи.  

Давалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се 

обавезује да пружи следеће услуге: 

-  да организује екскурзију/наставу у природи  за ученике _______________ разреда по 

садржају и захтеву из ПАРТИЈЕ _______ 

- превоз: аутобусима високе туристичке класе (клима,тв/видео) према програму 

путовања,  

- да обезбеди гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика, као и да обезбеди 

______гратиса за наставнике-пратиоце  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 

ту врсту посла и у уговореном року, 

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором 

преузетих обавеза, 

- да обезбеди довољан број - водича  током реализације екскурзије/наставе у природи 

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије 

/наставе у природи  

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, одељенских старешина, 

стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области 

туризма, 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

- даваоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана       отпочињања 

реализације путовања. 
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-  обезбеди пратеће особље: одељенске старешине који ће  се у току трајања уговорених 

аранжмана старати да се њихови ученици у свему придржавају важећег кућног реда за 

време пута, боравка у хотелима, одмаралиштима, посете културно-историјским 

споменицима, музејима и друго, 

- обезбеди изјаву родитеља да ће надокнадити евентуалну штету коју су причинили 

како у току превоза, тако и у току боравка у хотелу, одмаралишту 

- плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. уговора. 

- по завршетку путовања сачини Извештај о извршеној екскурзији/настави у природи у 

року од три дана од три дана од реализације исте и у случају неизвршења преузетих 

обавеза од стране даваоца услуге утврди проценат смањења цене услуге и исти достави 

другој уговорној страни. 

 

                                                             Члан 8. 

 

 (овај члан важи само уколико је достављена понуда са подизвођачима) 

Давалац услуга ће део уговорене услуге извршити преко подизвођача 

_________________________________________________________________са 

седиштем____________________________, ПИБ ___________________, матични број 

___________________. 

Давалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Члан 9. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим 

односима. 

Члан 10. 

  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда  у Суботици. 

 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 4  (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

Наручилац                                                                           Давалац услуге 

 

 

__________________                                                        _____________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        

НАПОМЕНА  

 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, па је понуђач дужан да у знак сагласности с истим сваку страну уговора 

овери печатом и потписом.  

 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 
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VIII    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

 

 ЗА ПАРТИЈУ БР. _______ ЕКСУРЗИЈА УЧЕНИКА_________ РАЗРЕДА, 

ДЕСТИНАЦИЈА  ____________________________ 

 

Ред 

бр. 

OПИС ПРУЖЕНИХ 

УСЛУГА 

Цена по ученику у 

дин. без ПДВ-а 
Цена по ученику у дин. са ПДВ-ом 

1. 

Аутобуски превоз  

 

 

  

.2 

Смештај у 

____________________

__________ 

( за партије 3 и 10)  

 

 

 

 

.3 

 

Исхрана  

/где је предвиђена/ 

 

 

 

 

4. 
Осигурање ученика и 

осталих путника 

 

 

 

 

5  Пратилац -лекар   

6. Пратилац групе-водич 
 

 
 

7 

Сви организациони и 

други трошкови 

потребни за 

реализацију путовања 

  

8 
Трошкови за пратиоце 

наставнике_________ 

 

 

 

 

9 
Гратис места за 

ученике  
  

10 

Улазнице за: (у цену 

урачунати све улазнице 

за реализацију 

садржаја партије) 

_____________ 

______________ 

_______________ 

 

  

11 Аниматор 
 

 
 

 

 

У К У П Н О : 

 

  

  

Датум:                                                       (М.П.)                        Потпис овлашћеног лица:   
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 ЈНМВ бр 3 /2018 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ из 

________________ са адресом ________________________ доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде за ЈН бр.______/2018, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

 из ________________ са адресом _____________________________даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке  извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог, 

трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда у шк.2018/2019. год. ЈН бр 

3/2018., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

За ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  -ЈНМВ бр 3 /2018 

 

услуге извођења екскурзије/наставе у природи  ученика  у школској 2018/19 и 

екскурзија 8. разреда у школској 8019/20  

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама,  

понуђач_________________________, са седиштем у____________________,  

ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву 

 

И  З  Ј  А  В  А  

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

   

датум: 

____________________  

   

   

M.П. 

Потпис овлашћеног 

лица 

понуђача/носиоца 

посла  

   

место: 

____________________ 

      

____________________ 
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XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

 

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  

за протекле три школске године почев од школске  2015/2016. године до датума 

отварања понуда (екскурзије и настава у природи) 

 

Редн

и 

број 

Наручилац 

Датум 

пружања 

услуга 

Уговорена 

вредност са 

израженим 

ПДВ-ом 

Врста услуга 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Потпис овлашћеног лица  

 

М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О  ДАВАЊУ  СРЕДСТАВА  ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу приликом закључивања уговора, предати бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса у складу са конкурсном 

документацијом.  

Истовремено се обавезујем да ћу уз меницу и менично овлашћење предати копију 

картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију 

менице овереног од банке заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења 

НБС. 

 

 

 

 

 

Датум: _________________                        Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                      ______________________________ 

 

                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 

                                                  М.П.             ____________________________  


