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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. 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 ЈНМВ 

бр.1/2018, бр.16/1-2 од 25.01.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку ЈНМВ бр. 1/2018, број 16/1-3 од 25.01.2018.године, припремљена је: 
 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – извођење екскурзијa за  

ученике Техничке школе у Књажевцу 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
III Врста,спецификација, опис услуге, рок и место извршења услуге 3-6 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

7-8 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  9-15 

VI Образац изјаве о испуњености обавезних услова 16 

VII  Образац понуде 17-18 

VIII Модел уговора  19-20 

IX   Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа 

21 

X Образац изјаве о независној понуди 22 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Техничка школа, ул.Карађорђева 52, 19350 Књажевац, mail 

adresa:tehknjaz@gmail.com; http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com  

Матични број 07127804 ПИБ 100635171 Текући рачун 840-1423666-40 

2. Врста поступка - јавна набавка мале вредности Предметна јавна набавка се 

спроводи у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/2015) и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке су услуге – извођење екскурзија 

4. Циљ поступка јавне набавке - закључењe уговора о јавној набавци. 

5.Лице за контакт: Цветановић Марија, секретар школе, мејл: 

tehknjaz.sekretar@gmail,тел.019/730-350 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2018 су услуге – извођење екскурзија за 

ученике Техничке школе; Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге 

организације путовања. 

2. Предметна јавна набавка је обликована по партијама, и то: 

Партија 1 – једнодневна стручна екскурзија за ученике туристичке струке 

Партија 2 – једнодневна стручна екскурзија за ученике завршних разреда 

Партија 3 – једнодневна стручна екскурзија за ученике машинске струке 

Партија 4 – једнодневна стручна екскурзија за ученике грађевинске струке 

Партија 5 – петодневна екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда 

Партија 6 – дводневна екскурзија ученике другог разреда 

Партија 7 – једнодневна стручна екскурзија за ученике економске струке 

 

 

III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 

Партија 1:  

Једнодневна стручна екскурзија за ученике туристичке струке – Међународни сајам 

туризма у Београду 

Време реализације: 22.- 25.фебруар 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 72  

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 

Путни правац: Књажевац – Београд – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: улазнице за сајам, 3 гратиса за разредне старешине - пратиоце, плус 1 гратис  на 

25 плативих ученика, услуге лиценцираног водича. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, долазак у Београд и обилазак 

међународног сајма. Повратак у 17 сати. 

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

друге две у наредна два месеца. 

 

 

 



4 

 

Партија 2:  

Једнодневна стручна екскурзија за ученике завршних разреда – Сајам образовања у 

Београду 

Време реализације: 09.- 11.март 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 68  

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 

Путни правац: Књажевац – Београд – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: 3 гратиса за разредне старешине - пратиоце, плус 1 гратис  на 25 плативих 

ученика, услуге лиценцираног водича. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, долазак у Београд и обилазак 

сајма. Слободно време. Повратак у 17 сати. 

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

друге две у наредна два месеца. 

Партија 3:  

Једнодневна стручна екскурзија за ученике машинске струке – Сајам аутомобила у 

Београду 

Време реализације: 22 - 28. март 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 62 

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 

Путни правац: Књажевац – Београд – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: улазнице за сајам, 3 гратиса за разредне старешине – пратиоце, плус 1 гратис  на 

25 плативих ученика, услуге лиценцираног водича. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, долазак у Београд и обилазак 

сајма. Слободно време. Повратак у 17 сати.  

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

друге две у наредна два месеца. 

Партија 4:  

Једнодневна стручна екскурзија за ученике грађевинске струке – Међународни сајам 

грађевинарства у Београду 

Време реализације: 18 - 21. април 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 43 

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 

Путни правац: Књажевац – Београд – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: улазнице за сајам, 3 гратиса за разредне старешине – пратиоце, плус 1 гратис  на 

25 плативих ученика, услуге лиценцираног водича. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, долазак у Београд и обилазак 

сајма. Слободно време. Повратак у 17 сати.  

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

друге две у наредна два месеца. 
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Партија 5:  

Петодневна (четири ноћења) екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда – 

Италија 
Време реализације: крај септембра 2018.године  

Планиран, минималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 140. 

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 
Први дан - СРБИЈА-ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО : Полазак групе испред школе у 05х. Вожња преко 

Хрватске и Словеније до Лида Ди Јесола. Смештај у хотелу  са 3* (собе 1/2, 1/3 и 1/4 са ТWЦ-ом). 

Вечера/класично послуживање. Ноћење. 

Други дан - ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-ВЕРОНА-ПИЗА-МОНТЕ КАТИНИ: Доручак/ шведски сто. 

Путовање групе за  Верону. Разгледање града и обилазак са водичем: Трг Бра, Трг Ербе, торањ 

Ломберти, Трг Сињори, палата Мафеи, са уласком у Арену и посетом дворишта Јулијине 

куће. Слободно време у Верони. Путовање групе за Пизу. Панорамско разгледање града и 

обилазак са водичем: Поље чуда – Катедрала, Крстионица и Криви Торањ. Наставак путовања  

до Монтекатинија. Смештај у хотелу   3* (собе 1/2,  1/3 и 1/4 са ТWЦ-ом). Вечера/класично 

послуживање. Дискотека. Ноћење. 

Трећи дан - МОНТЕ КАТИНИ-ФИРЕНЦА- ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО: Доручак//шведски сто. Након 

доручка полазак групе за Фиренцу уз панорамско разгледање Монтекатинија. Разгледање 

најлепшег града Италије и обилазак у пратњи водича: Катедрала Санта Мариа де ла Фиоре – 

Дуомо, Крстионица, Ђотов Звоник, Трг Сињориа, Понте Векио, Галерија Уфици… Слободно 

време за шетњу и индивидуалне активности. Путовање  групе до Лида Ди Јесола.  Смештај у 

хотелу  3* (собе 1/2, 1/3 и 1/4 са ТWЦ-ом).  Вечера/ класично послуживање. Ноћење. 

Четврти  дан - ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-ВЕНЕЦИЈА : Доручак/ шведски сто. Путовање групе 

до Венеције. Вожња вапоретом (бродићем) од ПУНТА САБИОНИ до Венеције. Разгледање града 

и панорамски обилазак у пратњи водича: Трг Светог Марка, Дуждева палата, Стубови 

заштитници, Базилика Светог Марка, Канал Гранде, Мост Уздаха, Тамница, Риалто, Санта Мариа 

дела Салуте... Повратак у Лидо ди Јесоло. Вечера/ класично послуживање. Ноћење. 

Пети  дан - ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-СРБИЈА: Доручак/шведски сто. Повратак групе преко Словеније и 

Хрватске у Србију. Долазак у вечерњим сатима. 

 Аранжман садржи: 

1. Превоз туристичким аутобусом (Тв/двд,клима,стерео-разглас,микрофон), чију исправност  

утврђује МУП непосредно пре поласка. 

2. Смештај у собама 1/2, 1/3 и 1/4 са ТWЦ-ом 

3. Гратис за разредне старешине/пратиоце који учествују у реализацији аранжмана (1/20). 

4. Гратис за ученике 1/25. 

5. Превоз вапоретом (бродићем) од ПУНТА САБИОНИ до Венеције. 

6. Лиценцираног туристичког водича са групом. 

7. Лекара, боравишну таксу и Међународно здравствено осигурање 

8. Улазницу за дискотеку 

9. Разгледања и обиласке према програму, са потребним улазницама 

Плаћање: Четири месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

преостале до истека године. 

Партија 6:  

Дводневна (једно ноћење) екскурзија за ученике другог разреда – Источна Србија 

Време реализације: почетак октобра 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 70 

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 
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Путни правац: Књажевац – Доњи Милановац – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: 3 гратиса за разредне старешине - пратиоце, плус 1 гратис  на 25 плативих 

ученика, услуге лиценцираног водича и лекара у току трајања аранжмана. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, посета Феликс Ромулијани, 

ноћење у Доњем Милановцу са услугом полупансиона. Обилазак Голупца, Сребрног 

језера, Лепенског вира и Виминацијума. Повратак сутрадан у 17сати. 

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у октобру, а друге две до истека 

године. 

Партија 7:  

Једнодневна стручна екскурзија за ученике економске струке – Међународни сајам 

књига у Београду 
Време реализације: 21-28. октобар 2018.године  

Mинималан број ученика неопходан за реализацију екскурзије: 64 

Тачан број путника утврдиће се по добијању писмене сагласности родитеља. 

Путни правац: Књажевац – Београд – Књажевац 

Превоз: Аутобус туристичке класе чију исправност утврђује МУП непосредно пре поласка 

Садржај: улазнице за сајам, 3 гратиса за разредне старешине - пратиоце, плус 1 гратис  на 

25 плативих ученика, услуге лиценцираног водича. 

Програм путовања: полазак у 05:00 сати испред школе, долазак у Београд и обилазак 

сајма. Слободно време. Повратак у 17 сати. 

Плаћање: Три месечне рате тако да се прва рата плаћа у месецу извођења екскурзије а 

друге две до истека године. 
 

У складу са овим условима понуђач формира цену и попуњава понуду на 

одговарајућем обрасцу. Никакви додатни трошкови се не урачунавају накнадно. 

Безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије 

Потребно је обезбедити потребне услове за удобан и безбедан смештај ђака у 

односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта,  

Превозник је обавезан да поднесе пре отпочињања путовања: 

• за аутобусе старости до 10 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 

месеци), 

• тахографске улошке за претходна пет дана-за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања путовања 

обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику; месту и времену поласка 

ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог 

особља које учествује у извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио 

контролу документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 

пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди 

неисправност документације или техничку неисправног возила, или било који други 

разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака. 

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике 

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 68/15, у даљем 

тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. став 1. Закона и то: 
 

1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући 

регистар (доказ - извод из регистра Агенције за привредне регистре) 

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 (Уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица или уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе не 

старије од два месеца пре отварања понуда);  

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 

(Уверење Пореске управе министарства финансија илиуверење надлежне управе локалне 

самоуправе не старије од два месеца пре отварања понуда); 

 4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (лиценца 

издате од стране Регистратора туризма сходно чл. 51. Закона о туризму.) Наведени доказ 

понуђач доставља за сваког подизвођача/е, за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача, односно доставља га члан групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

5. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (изјава). 
 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку 

1. Технички капацитет - да агенција поседују аутобусе туристичке класе до 10 

година старости или да у тренутку подношења понуде има уговоре о закупу или уговоре о 

пословно-техничкој сарадњи за аутобусе тражених карактеристика.(копија саобраћајних 

дозвола као доказ о старости возила, копијама уговора о куповини аутобуса као и 

копијама уговора о закупу аутобуса или уговора о пословно-техничкој сарадњи за 

ангажовање аутобуса) 

2. Кадровски капацитет - да агенција има најмање 1 лиценцирана водича. (уговор о 

раду, лиценца и биографија) 

3. Пословни капацитет – да је у 2016. и 2017.години реализовао најмање три ђачке 

екскурзије (референт листе са уговорима). 

 

Докази из чл. 75. 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. Докази о испуњености услова могу се достављати у 

неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
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појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 

од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Потребно је да понуђач доказе о 

испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих 

докумената након отварања понудe. 

 

 Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписана од стране одговорног лица понуђача. Испуњеност услова из члана 75. Закона, 

понуђач доказује документима које подноси уз понуду или изјавом која је дата у сколпу 

ове конкурсне документација. Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да наведе 

интернет адресе на којима су докази објављени. У случају подношења заједничке 

понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачке 5 и додатне услове испуњавају 

заједно тако што ће сваки од ових услова испуњавати онај понуђач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Уколико је доказ о 

испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Документација за доказивање испуњености услова мора 

бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног 

или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици 

Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског 

тумача за предметни страни језик. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа 

у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису 

могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не 

издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писмену 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели 

уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену 

документује на прописани начин. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ  

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке 

води се на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима у складу са 
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чл.19.Закона, по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом (РСД), с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Јединична цена мора да 

садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове 

које понуђач има у реализацији набавке (превоз, цена улазница,  услуге туристичког 

водича, гратиси за ученике и наставнике). Цене дате у понуди су фиксне и непроменљиве 

до краја реализације уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.  

 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА 

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. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворенoj на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку 

услуге – „Извођење екскурзија” јавна набавка ЈНМВ бр. 1/2018, Партија/е бр - НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и 

контакт телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији 

је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: 

Техничка школа, Карађорђева 52, 19350 Књажевац 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

06.02.2018. године до 12,00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на 

коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда примљена 

по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ И ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ Понуда 

се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом за подношење 

понуде. Понуда се припрема на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, 

а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа 

самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси 

заједничку понуду). Све стране образаца треба попунити (осим оних које у складу са 

Упутством није потребно попунити) на српском језику, јасно и недвосмислено, 

парафирати, оверити печатом, а уколико се образац састоји из више страна, последња 

страна мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) потребно 

је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације. Сви документи 

поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени тако да се не могу 

накнадно убацивати , одстрањивати или замењивати појединачни листови односно 

прилози. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 
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тако што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре 

или сл. прецртати, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис 

одговорног лица понуђача. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

- Образац понуде (образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверен печатом понуђача) 

- Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. став 1.Закона (образац потписује овлашћено 

лице понуђача и оверава га печатом понуђача) 

- Изјаву о независној понуди (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га 

печатом понуђача) 

- Модел уговора (сваку страну обрасца понуђач попуњава, парафира и оверава печатом 

понуђача).  

- Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа чл.75.став 2.Закона 

- Доказе о испуњавању додатних услова 

- Лиценца издате од стране Регистратора туризма сходно чл. 51. Закона о туризму. 
 

5. Понуда са варијантама у овој јавној набавци није дозвољена. 

 

6. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Трошкове проузроковане припремом и 

подношењем понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 
 

7. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У складу са чланом 87. ставом 6. 

Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење 

понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду. По истеку рока за подношење 

понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду. Понуђач је 

дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу 

пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено 

и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, 

с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде 

додају речи: «измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде»(у зависности од 

тога шта се у омоту налази) за јавну набавку услуга ЈНМВ број 1/2018-Извођење 

екскурзија за ученике Техничке школе - НЕ ОТВАРАТИ. 
 

8. НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ 

Понуђач у понуди може да наступи: 

- самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку), 

 - са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу/има) и 

- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну 

набавку). 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
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подизвођачу/има, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача који наступа са подизвођачем/има буде закључен, сваки ангажовани 

подизвођач мора бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући 

приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Уколико понуђач 

ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе 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 је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова.  

Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1 и 2. Закона и 

то податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2) опис послова сваког од понуђача 

из групе понуђача у извршењу уговора. Понуђачи који поднесу заједничку понуду 

одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Група понуђача је дужна да достави 

све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у 

складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
 

9. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА Плаћање се врши у 3(три) месечне рате у складу са 

описом из конкурсне документације. 
 

10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања 

понуда. Понуда у којој је понуђач навео краћи рок важења понуде од оног који је одређен 

конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 
 

11.ОРГАНИ ГДЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:  

Пореским обавезама –Пореска управа (Министарство финансија и привреде), 

интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалнеаутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи; 

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије),.интернет адреса: www. merz.gov.rs, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;  

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 

12. ИЗМЕНЕ ИЛИ ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року 

предвиђеном за подношење понуда, у ком случају ће, без одлагања, измене и допуне 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. По истеку рока 

предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. Измене и допуне конкурсне документације врше се у складу са 

чл.63.Закона. 
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13.МОДЕЛ УГОВОРА Модел уговора је саставни део понуде и понуђач 

подношењем понуде потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 
 

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У складу са чланом 63. 

ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде са назнаком: 

„Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка ЈНМВ бр. 1/2018 – „Извођење 

екскурзија”. 

Напомена: Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем 

понуда усменим путем није дозвољено. Комуникација у поступку јавне небавке врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. Наручилац ће заинтересованом лицу послати 

одговор, у писаном облику, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

15. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди, 

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном 

углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног 

лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора 

бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 

„ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 

наведени начин. Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, 

цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу 

представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити 

доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда. 
 

16. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Понуђач је дужан да у оквиру 

своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да у 

тренутку подношења понуде нема изречену меру забране обављања делатности. (Образац 

изјаве je саставни део ове конкурсне документације). 
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17. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно. Отварање се врши у просторијама Техничке школе, 

последњег дана рока за достављање понуда (06.02.2018. год) са почетком у 12:15 часова. 

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању 

понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након 

завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни 

овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. Фотокопија записника се 

доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три 

дана од дана јавног отварања понуда. Понуда за коју је у року за подношење понуда 

достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

18. ОЦЕНА ПОНУДА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, 

приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и 

76. Закона, позива и конкурсне документације. Понуда која не испуњава све услове из 

Закона, позива и конкурсне документације,биће одбијена као неприхватљива.  

Наручилац може одбити понуду у складу са чл.82.Закона (негативне референце), 

чл.92.Закона (неуобичајно ниска цена) и чл.106.Закона (битни недостаци понуде) 
 

19.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И 

ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА У ПОНУДИ 

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача. 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. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. У случају разлике између јединичне и укупне 

цене, меродавна је јединична цена 
 

20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена (за свих седам партија). У 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом биће изабрана 

понуда која има већи број гратиса за наставнике, затим већи број рата а потом, она која је 

прва достављена (са мањим деловодним бројем под којим је заведена код наручиоца). 
 

21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року 

од 3 дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је 

прибавио најмање једну прихватљиву понуду, у супротном донеће одлуку о обустави 

поступка јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из 

објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 



14 

 

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 је дужан да одлуку о 

обустави поступка јавне набавке и упутство о правном средству објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке. 
 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, 

no правилу за најмање 60% ученика истог одељења и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака екскурзије. Писмене сагласности родитеља су 

саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем. 

Наручилац задржава право да не спроведе екскурзију за ону партију за коју није 

обезбеђен услов од 60% ученика предвиђен Правилником о екскурзијама (Просветни 

гласник РС“, бр.1/09), иако је уговор већ закључен са изабраним понуђачем.  

 

22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од три дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том 

року није поднет захтев за заштиту права. Ако наручилац у наведеном року не достави 

понуђачу потписан уговор, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматарати 

одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице. Уколико је 

поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако је у конкретној набавци поднет 

захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

закључиће се ако је исти одбачен или одбијен. Ако понуђач којем је додељен уговор 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту 

права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено. 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда.После доношења образложене одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, 

рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које 

наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за 

подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.. Захтевом за заштиту права не 
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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 подношењезахтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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 њему се не могу 

оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници ,најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права.  

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. Захтев за заштиту права мора да садржи све 

елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона о јавним набавкама.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број:840-

30678845-06, , позив на број 1/2018, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке ЈНМВ 

1/2018“, шифра плаћања 153 или 253. Такса за ЗЗП се плаћа у складу са Упутством о 

уплати таксе за подношење захтева за заштиту права. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. 

Закона. 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

 

На основу чл.77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/2015), 

понуђач_____________________________________________________из 

________________________, ул.______________________________________бр._________, 

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале 

вредности број ЈНМВ 1/2018 набавка услуга извођења екскурзија Техничке школе у 

Књажевцу, и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 ; 

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  

 

  ПОНУЂАЧ 

      

                                          

 ______________________________ 

  м.п.                     (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – 

извођење екскурзија. 
 

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/факс: 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

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: 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

 

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. 

 Табелу „Подаци о подизвођачу“ и „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ 

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.У 

случају подношења заједничке понуде, носилац посла попуњава, потписује и печатом 

оверава образац понуде. 
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5)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

Техничка 

школа 

-Екскурзије- 

Цена по ученику без 

ПДВа 

Цена по ученику са 

ПДВом 

Број додатних 

гратиса за 

наставнике 

Партија 1.    

Партија 2.    

Партија 3.    

Партија 4.    

Партија 5.    

Партија 6.    

Партија 7.    

 

 

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора о пружању услуга. 

Важност понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  

Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси 

уз понуду у писменој форми.  

 

УКОЛИКО СЕ НЕ ОБЕЗБЕДИ 60% УЧЕНИКА ИСТОГ ОДЕЉЕЊА, НАКОН 

ИЗВРШЕНОГ ИЗБОРА АГЕНЦИЈЕ И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНЕ 

САГЛАСНОСТИ РОДИТЕЉА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ НЕЋЕ ИЗВЕСТИ, ТЕ 

НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОНУЂАЧУ А ВЕЗАНО ЗА 

ТУ ПАРТИЈУ. 
 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

 М.П. _______________________________  
 

 

 

Напомена: 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. 
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УГОВОР O ОРГАНИЗАЦИЈИ ПУТОВАЊА 

Екскурзије за ученике Техничке школе 

 

Закључен између: 

Наручиоца: Техничка школа, ул.Карађорђева бр.52, 19350 Књажевац, ПИБ: 

100635171, Матични број:07127804, кога заступа директор Жикић Љиљана,(у даљем 

тексту:Наручилац) и  

Понуђача: _________________________из__________, ул. ____________бр._____, 

ПИБ:______________, Матични број: ___________, Број рачуна_______________, 

бр.тел.__________, кога заступа директор __________________(у даљем тексту понуђач) 

 

Основ уговора: ЈНМВ број 1/2018 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______од___________.год. 

Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ______________.год.         
 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна 

поводом реализације екскурзија ученика Техничке школе из Књажевца, у складу са 

конкурсном документацијом објављене 26.01.2018.године на Порталу јавних набавки. 

 

Члан 2. 

Саставни део овог Уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови 

путовања, сагласности родитеља, конкурсна документација, као и понуда Понуђача. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши у 3 (три) месечне рате по моделу 

датом у конкурсној документацији и износима уписаним у понуди и то: 

 

Партија 1.  Сајам туризма ___________________без ПДВ-а и ________________са ПДВ-ом  

Партија 2.  Сајам образовања _________________без ПДВ-а и _______________са ПДВ-ом  

Партија 3. Сајам аутомобила _________________без ПДВ-а и _______________са ПДВ-ом 

Партија 4. Сајам грађевинарства _______________без ПДВ-а и  _____________ са ПДВ-ом 

Партија 5. Италија _______________________  без ПДВ-а и ________________ са ПДВ-ом 

Партија 6. Источна Србија __________________без ПДВ-а и _______________ са ПДВ-ом. 

Партија 7. Сајам књига_____________________ без ПДВ-а и _______________ са ПДВ-ом. 

 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да превоз ученика организује у аутобусима високе туристичке 

класе до 10 година старости и бројем седишта који не може бити мањи од броја учесника 

путовања, потпуно технички исправне и у свему према захтеву Наручиоца и Закону о 

безбедности саобраћаја и другим прописима који регулишу питање организације ђачких 

екскурзија, да обезбеди услове за удобан и безбедан превоз ђака, наставног и другог 
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особља које учествује у реализацији путовања, а све у складу са понудом Понуђача. 

 

Члан 5. 

 Извођач се обавезује да обезбеди гратисе и то по 1 гратис на плативих 25 ученика 

и 3 гратиса за наставнике - пратиоце ученика на екскурзији. 
 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да ће поступати савесно и одговорно у обезбеђењу квалитета 

и приоритета договорених услуга, поштујући позитивне прописе и добре пословне обичаје 

који важе за услуге које су предмет овог уговора. 
 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује:  

• да обавести ученике, родитеље и наставнике пратиоце ученика на екскурзији о 

Програму путовања и Општим условима путовања;  

• да обавести Извођача о евентуалним разлозима за отказивање путовања од стране 

појединаца из групе; 

• да преко наставника пратиоца ученика обезбеди одржавање реда током путовања,  

• да се приликом путовања придржава Програма путовања и не омета његову 

реализацију;  

• да обавештава Извођача о свему што је битно за испуњење обавеза из овог 

Уговора. 
 

Члан 8. 
Уколико Извођач својом кривицом уговорне обавезе не изврши у уговореном року, 

Наручилац може једнострано да раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, 

писменом изјавом која садржи основ за раскид и доставиће доказ о постојању негативне 

референце Управи за јавне набавке у складу са чл.82.ЗЈН. 
 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог 

Уговора реше споразумно, а уколико то не буде могуће да га решава стварно и месно 

надлежни суд. 

Члан 10. 

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

сваку уговорну страну. 
 

 

 

Наручилац       Понуђач 

 

______________________     ___________________ 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...........................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке...........................................................................[навести предмет јавне набавке] 

бр. ......................[навести редни број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из 

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

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

понуде. 
 

 

 

Датум       Понуђач 
 

________________     М.П. __________________ 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 

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

Уколико подноси понуду за више партија, понуђач ће овај образац копирати, 

попунити и доставити уз понуду за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________,(назив 

понуђача) даје: 
 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга – извођење стручних екскурзија ученика Техничке школе у 

Књажевцу, ЈНМВ бр. 1/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

 

Датум:     Потпис понуђача 

 
________________    МП.__________________________ 

 

 

 

 

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. 


