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На основу чл. 39, 39а и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број 2/17, деловодни број 012-135/3 од 
28.2.2017. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале 
вредности број 2/17 деловодни број 012-135/4 од 28.2.2017. године 
припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга –  
Извођење екскурзија ученика  

Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања  
у школској 2017/18. години 

ЈН број 2/17 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Врста и опис услуга 4.  

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

11.  

IV Критеријуми за доделу уговора 16.  

V Обрасци који чине саставни део понуде 16. 

VI Модел уговора 30.  

VII Модел анекса уговора 36. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37. 

 
 
 
Конкурсна документација садржи 46 страна. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Средња школа „Бранислав Нушић“  
Адреса: Митрополита Михаила 5, Сокобања  
Интернет страница: www.bnusicsbanja.edu.rs, 
www.bnusicsbanja.wordpress.rs 
 
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, као и одредбама Правилника о измени Правилника о плану и 
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 
уметничким школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009) и 
Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију 
(„Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009). 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 2/17 су услуге – Извођење екскурзија ученика 
Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години 
обликована у три партије, ознака из Општег речника набавки: 92000000 - Услуге 
у области рекреације, културе и спорта 
 
4. Партије 
Набавка је обликована у три партије: 
 
Партија 1 - Услуга извођења екскурзије у школској 2017/18. години за ученике 
другог разреда Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи од 27. до 30. 
септембра 2017. године на релацији Сокобања – Ваљево – Златар – Копаоник –
Сокобања 
 
Партија 2 - Услуга извођења екскурзије у школској 2017/18. години за ученике 
трећег разреда Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи од 24. или 25. 
септембра до 29. или 30. септембра 2017. године на релацији Сокобања – 
Братислава – Беч – Праг – Дрезден – Братислава – Будимпешта - Сокобања 
 
Партија 3 - Услуга извођења екскурзије у школској 2017/18. години за ученике 
четвртог разреда Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи од 27. до 30. 
септембра 2017. године на релацији Сокобања – Будимпешта – Сент Андреја – 
Естергом – Будимпешта - Сокобања 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Мирјана Софронијевић 
Е - mail адреса: bnusic@ptt.rs  
Број факса: 018 830-975 

mailto:bnusic@ptt.rs
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II  ВРСТА И ОПИС УСЛУГА 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуге извођења екскурзија ученика 

Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи за ученике II, III и IV разреда у 
школској 2017/18. години. 

Јавна набавка је подељена на три партије са следећим садржајима: 
 

ПАРТИЈА 1 
 
 Програм екскурзије: 
 
1. дан: Полазак у 6,00 сати из Сокобање испред школе. Наставак путовања до 

Аранђеловца. Разгледање Буковичке Бање, а затим наставак путовања 
према Ваљеву. Обилазак ИС Петница. Обилазак Бранковине. Смештај 
у хотел у Ваљеву. Вечера. Ноћење.  

2. дан: Доручак у 8:00. После доручка напуштање хотела и полазак за Ужице. 
Пауза у Ужицу. Наставак путовања према Златару. Посета манастиру 
Милешева. Одлазак на Златар. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.  

3. дан: Доручак у 8:00. Напуштање хотела. Путовање према долини Увца. 
Разгледање долине Увца и белоглавих супова са бродића уз пратњу 
локалног водича. Наставак путовања према Новом Пазару. Посета 
манастирима Сопоћани, Ђурђеви Ступови, а затим Студенице. Одлазак 
на Копаоник. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

4. дан: Доручак у 9:00. Напуштање хотела. Слободно време на Копаонику. 
Полазак за Врњачку Бању. Слободно време. Долазак у Сокобању у 
касним вечерњим сатима. 

 
 Планирани број ученика: Четири одељења, планирани број ученика је 
између 45 и 80. 
 
 Трајање екскурзије: Четири дана, три ноћења 
 
 Датум и време поласка:  27. септембар 2017. године у  6,00 сати испред 
зграде школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Датум и време повратка:   30. септембар 2017. године, до 22,00 сата 
испред школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Смештај и исхрана: У хотелу са најмање 3*, на бази три полупансиона 
(доручак и вечера). Једно ноћење у Ваљеву, једно ноћење на Златару и једно 
ноћење на Копаонику. Понуђач је дужан да наведе у понуди назив хотела, 
адресу, web адресу, категорију, телефон, детаљан опис хотелског смештаја - 
број кревета у соби (не сме бити помоћних лежајева и кревета на спрат) и сл. 
Исхрана је  типа: доручак шведски сто, вечера континентална, избор и количина 
хране прилагођена узрасту ученика. 
 
 Превоз: аутобус са климом, видео/двд, аудиоопремом. Пре почетка 
путовања доставити записник о извршеном техничком прегледу аутобуса,  не 
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старијем од пет дана, као и тахографске улошке за претходна два дана за 
возаче који су ангажовани за превоз ученика. Понуђач је дужан да наведе у 
понуди техничке карактеристике аутобуса (старост, клима, број седишта...)    
 
 Гратис за ученике: близанци (1 пар) 50% за другог близанца, за остале 
ученике на 14 плативих ученика – 1 гратис. Број гратиса се рачуна 
пропорционално броју плативих ученика (могуће је да не буде цео број). 
Уколико близанци не искористи попуст за близанце, исти ће искористити остали 
учесници екскурзије. 
     
 Број пратилаца (наставника): 4 професора – пратиоца. Уколико школа из 
оправданих разлога не искористи неки од гратиса за пратиоце екскурзије, исти 
ће искористити ученици. 
 
 Лекар: Школа бира лекара, за кога треба обезбедити гратис место и 
дневнице. У случају да школа није у могућности да обезбеди лекара то ће 
учинити агенција. 
 
 Туристички водич: Агенција је дужна да обезбеди једног стручног 
туристичког водича по аутобусу. Копија лиценце водича ће бити достављена 
школи најмање десет дана пре поласка групе. 
 
 Начин плаћања: Плаћање се врши у динарима, уплатом на рачун 
изабраног понуђача. Плаћање се врши у 8 једнаких месечних рата, почевши од 
априла 2017. године.  
 
 Цена аранжмана мора да обухвати: све трошкове превоза, исхране, 
смештаја; вожњу бродићем; услуге туристичког водича током путовања и услуге 
локалних водича; гратис и дневнице за лекара пратиоца, гратисе за професоре 
- пратиоце екскурзије у складу са конкурсном документацијом; организационе 
трошкове, гратисе за ученике у складу са конкурсном документацијом. 
 
 Остали услови:  

 Цена у понуди је исказана у динарима и мора бити фиксна (не може се 
мењати). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност 
родитеља за најмање 60% ученика истог разреда. Уколико овај услов није 
испуњен директор ће обуставити организацију екскурзије. 

 Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави Програм путовања и 
Опште услове путовања. 

 Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова.  

 Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити 
реализоване до 24 часа. 

 При састављању понуда Понуђачи су дужни да воде рачуна о радном 
времену локалитета и евентуалним државним празницима. 
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ПАРТИЈА 2 
 

 Програм екскурзије: 
 
1. дан:  Сокобања – Братислава Полазак у 5.00. испред школе. Путује се 

преко Суботице и Будимпеште. Долазак у Братиславу у поподневним 
часовима. Разгледање града: Стара тврђава изнад града, катедрала, 
мостови, палата Гразалкович, централни градски трг - у пратњи 
локалног водича. После разгледања смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

2. дан: Братислава – Беч – Братислава Доручак. Полазак за Беч у 8.00. По 
доласку у Беч панорамско разгледање града у пратњи локалног водича: 
Ринг, Опера, Хофбург, Трг Марије Терезије, Парламент, Ратхаус, 
Хундертвасерова кућа, Универзитет, Бург Театар, Катедрала Св. 
Стефана, Кунстхаус, Белведере. Обилазак историјског центра Беча и 
шетња до Штефанове катедрале, а затим слободно време за 
индивидуална разгледања и шетњу чувеном Кернтнер улицом (главном 
трговачком и пешачком улицом). Повратак у Братиславу. Вечера. 
Ноћење. 

3. дан: Братислава – Беч – Праг Доручак. Полазак за Беч у 8.00. Посета 
Природњачком музеју (улаз) и дворцу Шенбрун (улаз) у пратњи 
локалног водича до 15.00. Наставак путовања за Праг. Посета тржном 
центру Ескалибур. Смештај у хотел. Вечера. Ноћна вожња Влтавом. 
Ноћење. 

4. дан: Праг Доручак. Разгледање града у пратњи локалног водича: Карлов 
мост, Староградски трг са чувеним астрономским сатом Орлој, 
обилазак прашког гета – јеврејска четврт са неколико синагога, 
Вацлавске намјести, Народни музеј, Барутни торањ. Обилазак прашког 
дворца на Храдчанима (улаз), катедрале Св. Вита са капелом 
Св.Венцеслава и гробницама чешких краљева, старе краљевске 
палате, Владиславове дворане, базилике Св. Ђорђа и Златне улице. 
Слободно време за шетњу и разгледање града. Повратак у хотел. 
Вечера и одлазак до дискотеке (факултативно). Ноћење. 

5. дан:  Праг – Дрезден – Братислава Доручак. Напуштање хотела. Полазак у 
8.00 сати за Дрезден. Разгледање града: Опера Земпер, палата 
Цвингер, Богородична протестантска црква, дворска римокатоличка 
црква, државни музеј… Слободно време, тржни центар Примарк. 
Полазак у 15 сати из Дрездена. Смештај у хотел у Братислави. Вечера. 
Ноћење. 

6. дан:  Братислава – Будимпешта – Сокобања Доручак. Напуштање хотела. 
Полазак за Будимпешту у 8.00. Панорамско разгледање града са 
локалним водичем: Трг Хероја, Андраши булевар-опера, Парламент, 
Црква Св. Матеје, Рибарски бастион, Цитадела, Рибарске куле, 
Будимски двор, Брдо Гелерт, будимпештански мостови… Слободно 
време у центру града за шетњу Ваци улицом. Полазак за Србију у 
поподневним часовима уз успутно задржавање у неком тржном центру 
(по потреби за куповину хране). Долазак у Сокобању у касним 
вечерњим сатима.   
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 Планирани број ученика: Четири одељења, планирани број ученика је 
између 54 и 90. 
 
 Трајање екскурзије: Шест дана, пет ноћења 
 
 Датум и време поласка: 24. или 25. септембар 2017. године у  5,00 сати 
испред зграде школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Датум и време повратка:  29. или 30. септембар 2017. године до 22,00 сата 
испред школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Смештај и исхрана: У хотелу са најмање 3*, на бази пет полупансиона 
(доручак и вечера). Три ноћења у Братислави, два ноћења у Прагу. Понуђач је 
дужан да наведе у понуди категорију хотела (пожељно је навести име хотела) и 
број кревета у соби (највише четири кревета, не сме бити помоћних лежајева и 
кревета на спрат). Исхрана је типа: доручак шведски сто, вечера 
континентална.  
 
 Превоз: аутобус старости до 10 година у тренутку поласка на путовање, са 
климом, видео/двд, аудиоопремом. Пре почетка путовања доставити записник 
о извршеном техничком прегледу аутобуса,  не старијем од пет дана, као и 
тахографске улошке за претходна два дана за возаче који су ангажовани за 
превоз ученика.  Понуђач је дужан да наведе у понуди техничке карактеристике 
аутобуса (старост, клима, број седишта...) Читач саобраћајне дозволе као доказ 
о старости аутобуса доставити Наручиоцу најкасније 10 дана пре почетка 
путовања. 
 
 Гратис за ученике: близанци (3 пара) 50% за другог близанца, за остале 
ученике на 16 плативих ученика – 1 гратис. Број гратиса се рачуна 
пропорционално броју плативих ученика (могуће је да не буде цео број). 
Уколико неки од парова близанаца не искористи попуст за близанце, исти ће 
искористити остали учесници екскурзије. 
  
 Број пратилаца: Четворо одељењских старешина и  један стручни вођа 
екскурзије испред школе. Уколико школа из оправданих разлога не искористи 
неки од гратиса за пратиоце екскурзије, исти ће искористити ученици. 
 
 Лекар: Школа бира лекара, за кога треба обезбедити гратис место и 
дневнице. У случају да школа није у могућности да обезбеди лекара то ће 
учинити агенција. 
 
 Туристички водич:  Агенција је дужна да обезбеди једног стручног 
туристичког водича по аутобусу. Копија лиценце водича ће бити достављена 
школи најмање десет дана пре поласка групе. За обиласке локалитета 
планираних програмом обезбедити локалне туристичке водиче. 
 
 Начин плаћања: Плаћање се врши у динарима, уплатом на рачун изабраног 
понуђача. Плаћање се врши у 8 једнаких месечних рата, почевши од априла 
2017. године.  
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 Цена аранжмана мора да обухвати: све трошкове превоза, исхране, 
смештаја; улазнице за: дворац Шенбрун, дворац на Храдшчанима, вожњу 
бродом Влтавом; услуге туристичког водича током путовања и услуге локалних 
водича; гратис и дневнице за лекара пратиоца, гратисе за пратиоце екскурзије, 
међународно осигурање свих путника, организационе трошкове; гратисе за 
ученике у складу са конкурсном документацијом.  
 
 Остали услови:  

 Цена у понуди је исказана у динарима и мора бити фиксна (не може се 
мењати). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност 
родитеља за најмање 60% ученика истог разреда. Уколико овај услов није 
испуњен директор ће обуставити организацију екскурзије. 

 Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави Програм путовања и 
Опште услове путовања. 

 Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова.  

 Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване 
до 24 часа. 

 При састављању понуда Понуђачи су дужни да воде рачуна о радном 
времену локалитета и евентуалним државним празницима. 
 

ПАРТИЈА 3 
 

 Програм екскурзије: 
 
1. дан: Сокобања – Будимпешта Полазак аутобуса у 5,00 из Сокобање. 

Путовање преко Београда, Новог Сада и Суботице са краћим успутним 
задржавањима ради одмора. Након царинских формалности наставак 
путовања до Будимпеште. Посета Тропикаријуму (комбинација тропске 
ботаничке баште и акваријума). Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

2. дан: Будимпешта Доручак. Разгледање града са стручним водичем. 
Обилазак знаменитости Пеште: Андраши булевар, трг Хероја са 
градским парком, базилика Св. Иштвана, посета Парламенту (улаз). 
Затим преко моста Ерзебет, прелазак на Будим: црква Матије 
Корвина, Рибарски бастиони, Будимска тврђава, брдо Гелерт са 
Цитаделом. Слободно поподне за индивидуално разгледање у центру 
града. Повратак у хотел. Вечера. Организован одлазак на брод. 
Повратак у хотел. Ноћење. 

3. дан:  Будимпешта - Сент Андреја – Вишеград – Естергом  Доручак. После 
доручка одлазак на целодневни излет са посетама и обиласцима: 
Естергом – највећа катедрала у Мађарској; Вишеград – 
средњевековна престоница са рестаурираним дворцем, етно 
поставком (улаз) и видиковцем; Сент Андреја – трг Вука Караџића, 
градски трг, кућа Јакова Игњатовића, крст цара Лазара, музеј 
марципана, уметничка збирка и Музеј српског народа у Мађарској. 
Повратак у хотел. Вечера у чарди са фолклорним програмом. Ноћење. 
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4. дан: Будимпешта – Годол – Сокобања Доручак. Напуштање хотела. 
Одлазак и обилазак дворца Годол (улаз). Посета тржном центру са 
маркетом како би се снабдели за пут и кренули у Србију. Полазак за 
Србију са успутним задржавањима ради одмора. Долазак испред 
школе у вечерњим сатима. 

 
 Планирани број ученика: Четири одељења, планирани број ученика је 
између 49 и 81. 
 
 Трајање екскурзије: Четири дана, три ноћи 
 
 Датум и време поласка: 27. септембар 2017. године у  5,00 сати испред 
зграде школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Датум и време повратка:  30. септембар 2017. године до 22,00 сата испред 
школе, улица Митрополита Михаила 5, Сокобања.  
 
 Смештај и исхрана: У хотелу са најмање 3*, на бази шест полупансиона 
(доручак и вечера). Сва три ноћења у Будимпешти. Понуђач је дужан да наведе 
у понуди категорију хотела (пожељно је навести име хотела) и број кревета у 
соби (највише четири кревета, не сме бити помоћних лежајева и кревета на 
спрат). Исхрана је типа: доручак шведски сто, вечера континентална. Трећег 
дана вечера у чарди. 
 
 Превоз: аутобус старости до 10 година у тренутку поласка на путовање, са 
климом, видео/двд, аудиоопремом. Пре почетка путовања доставити записник 
о извршеном техничком прегледу аутобуса,  не старијем од пет дана, као и 
тахографске улошке за претходна два дана за возаче који су ангажовани за 
превоз ученика.  Понуђач је дужан да наведе у понуди техничке карактеристике 
аутобуса (старост, клима, број седишта...) Читач саобраћајне дозволе као доказ 
о старости аутобуса доставити Наручиоцу најкасније 10 дана пре почетка 
путовања. 
 
 Гратис за ученике: близанци (1 пар) 50% за другог близанца, за остале 
ученике на 15 плативих ученика – 1 гратис. Број гратиса се рачуна 
пропорционално броју плативих ученика (могуће је да не буде цео број). 
Уколико  неки од парова близанаца не искористи попуст за близанце, исти ће 
искористити остали учесници екскурзије. 
  
 Број пратилаца: Четворо одељењских старешина и један стручни вођа 
екскурзије испред школе. Уколико школа из оправданих разлога не искористи 
неки од гратиса за пратиоце екскурзије, исти ће искористити ученици. 
 
 Лекар: Школа бира лекара, за кога треба обезбедити гратис место и 
дневнице. У случају да школа није у могућности да обезбеди лекара то ће 
учинити агенција. 
 
 Туристички водич:  Агенција је дужна да обезбеди једног стручног 
туристичког водича по аутобусу. Копија лиценце водича ће бити достављена 
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школи најмање десет дана пре поласка групе. За обиласке локалитета 
планираних програмом обезбедити локалне туристичке водиче. 
 
 Начин плаћања: Плаћање се врши у динарима, уплатом на рачун изабраног 
понуђача. Плаћање се врши у 8 једнаких месечних рата, почевши од априла 
2017. године.  
 
 Цена аранжмана мора да обухвати: све трошкове превоза, исхране, 
смештаја; улазнице за: Парламент у Будимпешти, музеј у Вишеграду, дворац 
Годол; вожњу бродом Дунавом; услуге туристичког водича током путовања и 
услуге локалних водича; гратис и дневнице за лекара пратиоца, гратисе за 
пратиоце екскурзије, међународно осигурање свих путника, организационе 
трошкове; гратисе за ученике у складу са конкурсном документацијом.  
 
 Остали услови:  

 Цена у понуди је исказана у динарима и мора бити фиксна (не може се 
мењати). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност 
родитеља за најмање 60% ученика истог разреда. Уколико овај услов није 
испуњен директор ће обуставити организацију екскурзије. 

 Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави Програм путовања и 
Опште услове путовања. 

 Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова.  

 Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити 
реализоване до 24 часа. 

 При састављању понуда Понуђачи су дужни да воде рачуна о радном 
времену локалитета и евентуалним државним празницима. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао 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 (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) Закона), односно да 
поседује Лиценцу за обављање 
послова туристичке организације 
коју издаје Регистратор туризма, на 
основу члана 51. Закона у туризму 
(“Сл.гласник РС“бр.36/2009) 

Важећа Лиценца за обављање 
послова туристичке организације из 
члана 51. Закона о туризму коју 
издаје Регистратор туризма, коју 
понуђач доставља у виду неоверене 
копије. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан 
овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач 
доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. Услов Доказ 

1.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

- да у тренутку објављивања 
позива  за подношење понуда 
има доказе о искуству у 
организовању екскурзија за 
одговарајућу партију за период 
од 3 календарске године (2014, 
2015. и 2016.). 

 

- Партија 1: Референтна листа са  
најмање 15 изведених екскурзија 
ученика средњих или основних школа у 
претходне три календарске године 
(2014, 2015. и 2016. година) у Србији 
(најкраће дводневне екскурзије) 
- Партија 2 и/или 3: Референтна листа 
са најмање 12 изведених ђачких 
екскурзија у претходне три 
календарске године (2014, 2015. и 
2016. година) на некој од следећих 
релација: Аустрија, Немачка, 
Мађарска, Чешка, Словачка 
- Референтна листа треба да садржи 
списак изведених екскурзија са 
називима наручилаца и датумима 
извођења поређаних хронолошки. 
Поред референтне листе потребно је 
доставити и фотокопије закључених 
уговора.  

2.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 – да у моменту подношења 
понуде има минимум три радно 
ангажована радника на 
пословима организације 
путовања (која су у радном 
односу или су ангажована 
сходно чл. 197. до 202. Закона о 
раду).  

Фотокопија уговора о ангажовању 
лица. 
 

3.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 – да у тренутку извођења 
екскурзије поседује у 
власништву или располаже по 
другом правном основу 
довољним бројем аутобуса, 
(старости до 10 година за 
Партије 2 и 3), са климом, 
видео/двд, аудиоопремом. 
Понуђач је дужан да наведе у 
понуди техничке карактеристике 

Технички капацитет понуђача – 
доказује се потписивањем Изјаве о 
испуњењу техничких услова – Образац 
7. коју понуђач доставља у понуди. 
Најкасније 10 дана пре почетка 
путовања изабрани Понуђач доставља 
електронски очитану саобраћајну 
дозволу (уколико је аутобус у својини 
Понуђача), односно електронски 
очитану саобраћајну дозволу и уговор 
по основу кога се располаже аутобусом 
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аутобуса (старост, клима, број 
седишта...)  

(уколико није у својини Понуђача).  
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 
1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чл. 77. ст. 
4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1, 2. и 4 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

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. 
 Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) доказује важећом 
Лиценцом за обављање послова туристичке организације коју издаје 
Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (“Сл.гласник 
РС“бр.36/2009) и коју доставља у виду неоверене копије или адекватним 
документом предвиђеним прописима државе у којој страни понуђач има 
седиште.  
  Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се  
достављањем релевантних доказа којима се доказује пословни капацитет 
понуђача:  

- Партија 1: Референтна листа са најмање 15 изведених екскурзија 
ученика средњих или основних школа у претходне три календарске године 
(2014, 2015. и 2016. година) у Србији (најкраће дводневне екскурзије). 

- Партија 2 и/или 3: Референтна листа са најмање 12 изведених ђачких 
екскурзија у претходне три календарске године (2014, 2015. и 2016. година) на 
некој од следећих релација: Аустрија, Немачка, Мађарска, Чешка, Словачка. 

 Референтна листа треба да садржи списак изведених екскурзија са 
називима наручилаца и датумима извођења поређаних хронолошки. Поред 
референтне листе потребно је доставити и фотокопије закључених уговора. 
  Кадровски капацитет понуђача – да у моменту подношења понуде има 
минимум три радно ангажована радника на пословима организације путовања 
– доказује фотокопијом уговора о ангажовању лица. 
  Технички капацитет понуђача – доказује се потписивањем Изјаве о 
испуњењу техничких услова – Образац 7. коју понуђач доставља у понуди. 
Најкасније 10 дана пре почетка путовања изабрани Понуђач доставља 
електронски очитану саобраћајну дозволу (уколико је аутобус у својини 
Понуђача), односно електронски очитану саобраћајну дозволу и уговор по 
основу кога се располаже аутобусом (уколико није у својини Понуђача).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
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документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави: 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
  Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
  Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
  Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  

 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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 (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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. 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. 
тач. 1, 2, и 4) и члан 75. став 2. Закона и испуњеност додатног услова који се 
односи на технички капацитет доказује се изјавом, а испуњеност обавезног 
услова из члана 75. ст. 1. тач 5. и додатних услова из члана 76. Закона који 
се односе на пословни и кадровски капацитет достављањем доказа уз 
понуду како је наведено у Упутству. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 

критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна 
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са истом понуђеном ценом  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио: 
1) дужу референтну листу 
2) већи кадровски капацитет. 

 У случају да се ни на основу ових критеријума не може извршити избор, 
најповољнија понуда биће изабрана случајни избором.  
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
документацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 

7) Образац изјаве о испуњењу техничких услова (Образац 7); 
8) Потврда о пријему понуде (Образац 8); 
9) Овлашћење представника понуђача (Образац 9). 
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Образац 1 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 
Извођење екскурзија ученика Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у 
школској 2017/18. години, ЈНМВ број 2/17. 
 
Партија бр. _______ 
 
 
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 ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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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: 

 

 
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. 
 
 
 



Конкурсна документација за ЈН бр. 2/17 

Извођење екскурзија ученика СШ „Б. Нушић“ Сокобања 

19/46 

  

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГА – Партија______________________ 
 
 

Укупна цена по ученику 
без ПДВ-а  

 
 

Укупна цена по ученику 
са ПДВ-ом 

 

Укупна цена за ___ 
ученика без ПДВ-а 

 

Укупна цена за ___ 
ученика са ПДВ-ом 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
________________________                     _______________________________ 
 
 
 
Напомене:  
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. 
Укупну цену израчунати на основу минималног броја ученика наведеног у 
опису предмета јавне набавке ове конкурсне документације и броја гратиса у 
складу са захтевом из конкурсне документације. 
 
Понуђачи ће попуњавати образац понуде посебно за сваку партију за 
коју конкуришу. 
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Понуђачи су дужни да читко попуне наведене рубрике: 

 Превоз 
Навести техничке карактеристике аутобуса  (старост, клима, број 
седишта...)  

                                         
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

 Смештај и исхрана ученика: број ноћења: _______ 
Навести податке о објектима у којима ће ученици бити смештени – 
минимум 3* (у складу са захтевима за одређену партију из поглавља III 
Конкурсне документације): 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Датум                              Понуђач 

    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, образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.  
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНE 

 
Редни број партије за коју се конкурише: ________ 

 

Редни 
број 

Врста услуге Вредност без 
ПДВ-а 

Вредност са ПДВ-
ом 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 УКУПНО ЗА 1 
(ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА 

  

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
У колони „врста услуге“ наводе се све појединачне услуге које се пружају према 
Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика: сви 
трошкови превоза, исхране, смештаја; све улазнице за обилазак знаменитости 
наведених у конкурсној документацији; трошкови туристичког водича током 
путовања и услуге локалних водича; гратис и дневнице за лекара пратиоца, 
гратиси за одељењске старешине и стручног вођу (за партије 2 и 3); 
међународно осигурање свих путника (за партије 2 и 3); организационе 
трошкови; гратисе за ученике у складу са Поглављем III конкурсне 
документације.  

 
Образац структуре цене се попуњава посебно за сваку партију за коју се 
конкурише. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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. Наручилац задржава 
право провере износа трошкова увидом у фактуре и друга документа. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 

  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 екскурзија ученика Средње школе 
„Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ број 2/17, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Образац 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 2/17  
 
 

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  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке услуга – Извођење екскурзија ученика Средње школе „Бранислав 
Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ број 2/17, , испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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Образац 6 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 2/17 
 
 

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____________________________________________ у поступку 
јавне набавке услуга – Извођење екскурзија ученика Средње школе „Бранислав 
Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ број 2/17, 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
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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Образац 7 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 
 

У складу са чланом 77. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ  
О ИСПУЊЕЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу 
ангажовати (обезбедити) довољан број аутобуса потребних за реализацију 
Партије број ________ у поступку јавне набавке услуге – Извођење екскурзија 
ученика Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. 
години. Техничке карактеристике аутобуса ће у свему бити у складу са 
конкурсном документацијом.  
Наручиоцу ће најкасније 10 дана пре реализације путовања бити достављена 
електронски очитана саобраћајна дозвола (уколико је аутобус у својини 
Понуђача), односно електронски очитана саобраћајна дозвола и уговор по 
основу кога се располаже аутобусом (уколико није у својини Понуђача). 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
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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Образац 8 
 

 ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив понуђача: __________________________ 
Седиште :_________________________________ 
Улица и број: ______________________________ 
Телефон: _________________________________ 
е-маил: __________________________________ 
Матични број:______________________________ 
ПИБ:_____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
________________________________________ 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
Средња школа “Бранислав Нушић“ Сокобања 

 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:  Извођење екскурзија ученика Средње 
школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ 
број 2/17 
 
 
   Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
 
 
Датум и сат подношења: ___________________ 
 
Деловодни број понуде: ___________________ 
 
 ( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 
 
 
 
Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају 
непосредног подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и 
времену подношења понуде. 
 
 
Место и датум:________________ 
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Образац 9 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из_________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача:______________________________из  _____________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања 

понуда за јавну набавку мале вредности бр. 2/17 - Извођење екскурзија ученика 

Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, и 

предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Дана, ____. ____. 2017. године 

 

 

 

                                                                                      П о н у ђ а ч 

м.п.     _________________    
(потпис овлашћеног лица) 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ –  
Извођење екскурзија ученика Средње школе 

„Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години  
партија бр. ________________ 

 
 
Закључен између: 
Наручиоца: Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања ул. Митрополита 
Михаила 5, матични број 07128525, ПИБ 100691534, коју заступа Ана 
Милићевић, директор (у даљем тексту Наручилац).   
 
и 
___________________________________________________________________ 
са седиштем у ___________________________,  
улица__________________________________________, 
ПИБ:________________ Матични број: _______________________ 
Број рачуна: ________________________  
Назив банке:__________________________________________, 
Телефон:_________________________Телефакс:________________________ 
кога заступа_______________________________________________________  
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 

Основ Уговора 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу члана 39. и 39а. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак 
јавне набавке мале вредности услуга - Извођење екскурзија ученика 
Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. 
години, ЈНМВ број 2/17,  

 да је Пружалац услуге доставио понуду број ___________од 
________2017. године која је код Наручиоца заведена под бројем 
__________од_________2017. године,  

 да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број____________ 
од  ________2017. године у поступку јавне набавке мале вредности број 
2/17 изабрао Пружаоца услуга за реализацију предмета јавне набавке 

 да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара спецификацији из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је 
део Уговора 
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Предмет уговора 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је је регулисање међусобних права и обавеза 
уговорних страна поводом реализације набавке услуге извођења екскурзије за 
ученике Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, партија бр. 
___________ према Програму путовања и Обрасцу структуре цене из Понуде 
бр. ______________ од ____________ (у даљем тексту: Понуда), која је 
саставни део Уговора. 

Саставни део Уговора је и писмена сагласност родитеља на Програм 
путовања и Опште услове путовања. 

 
Реализација предмета јавне набавке 

Члан 3. 
Пружалац услуге ће обављање уговорених услуга реализовати на 

следећи начин: 
1. самостално без ангажовања подизвођача, 
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача: 
- ______________________________________________ (назив подизвођача), 
са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, 
ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење 
следећих услуга ________________________________________ што износи 
____ % укупно уговорене вредности услуга, 
- ______________________________________________ (назив подизвођача), 
са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, 
ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење 
следећих услуга ________________________________________ што износи 
____ % укупно уговорене вредности услуга, 

Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене 
вредности услуга. 

Пружалац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих 
уговорених обавеза, што се односи и на услуге изведене од стране 
подизвођача, као да их је сам извео. 
3. заједнички као група понуђача коју чине: 
- _____________________________________________ (назив носиоца посла), 
са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, 
ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење 
следећих услуга ______________________________________________ што 
износи ____ % укупно уговорене вредности услуга, 
- _______________________________________________ (назив члана групе), 
са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, 
ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење 
следећих услуга ________________________________________________ што 
износи ____ % укупно уговорене вредности услуга, 
- _______________________________________________ (назив члана групе), 
са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, 
ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење 
следећих услуга ________________________________________________ што 
износи ____ % укупно уговорене вредности услуга, 
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 Пружалац услуге – носилац посла односно овлашћени члан групе 
понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 
Цена 

Члан 4. 
Укупна цена свих пружених услуга које су предмет овог Уговора а 

наведене су у понуди по ученику износи _______________________________ 
без ПДВ-а и _______________________________ са ПДВ-ом. 

Укупна цена по ученику је фиксна и не може се мењати ни из каквих 
разлога.  

Укупна цена за _____ ученика износи_____________________ динара. 
У цену морају бити укључени сви трошкови превоза, исхране, смештаја; 

све улазнице за обилазак знаменитости наведених у конкурсној документацији; 
трошкови туристичког водича током путовања и услуге локалних водича; гратис 
и дневнице за лекара пратиоца, гратиси за одељењске старешине (и стручног 
вођу за партије 2 и 3); међународно осигурање свих путника (за партије 2 и 3); 
организациони трошкови; гратиси за ученике у складу са конкурсном 
документацијом.  

Коначан број ученика и укупна цена ће бити одређена Анексом уговора 
најкасније пет дана пре планираног датума поласка, а по списку који достави школа. 

Ако Пружалац услуга не потпише понуђени Анекс уговора пре 
планираног датума поласка, Пружалац услуге нема право потраживања уплате 
средстава за ученике који нису реализовали услугу екскурзије, односно који су 
одустали од поласка на екскурзију. 

Наручилац је ослобођен свих накнадних издатака за извођење 
уговореног Програма путовања  из члана 1. овог Уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ из претходног члана 

уплатити у 8 (осам) месечних рата, од чега ће 6 (шест) месечних рата уплатити 
авансно, а две након извођења екскурзије од чега последњу рату у законском 
року након пријема фактуре по пруженој услузи која је предмет Уговора. 

Пружалац услуге се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
уговора наручиоцу достави: 
 бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај авансног 

плаћања укупне вредности плаћеног аванса са ПДВ-ом, у корист 
наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења најкраће до 
правдања аванса.  

 бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла 
у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист 
наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60 дана од дана 
реализације екскурзије.  

Наручилац неће исплатити ниједну рату пре него што прими тражено 
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
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Обавезе Пружаоца услуге 
Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да: 
1) пружи услугу из члана 1. овог Уговора у свему према Програму 

путовања из Понуде која је састављена у складу са спецификацијом из 
поглавља III Конкурсне документације у поступку јавне набавке бр. 2/17, 
Партија __________, 

2) при извршењу обавезе из тачке 1. овог члана поштује прописе и 
стандарде који регулишу област из предмета ове јавне набавке, 

3) се, при пружању услуге која је предмет овог Уговора, придржава 
одредаба Правилника о измени Правилника о плану и програму 
образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 
школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009) и Правилника  
о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију („Сл. 
гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009), одељак „Екскурзија“, 

4) најкасније десет дана пре поласка достави електронски очитану 
саобраћајну дозволу (уколико је аутобус у својини Понуђача), односно 
електронски очитану саобраћајну дозволу и уговор по основу кога се 
располаже аутобусом (уколико није у својини Понуђача), 

5) у случају квара аутобуса обезбеди технички исправан аутобус за 
наставак реализације предметне екскурзије у примереном року водећи 
рачуна о безбедности ученика и пратилаца екскурзије и остваривању 
програма екскурзије. У случају да је квар аутобуса настао изван места у ком 
су обезбеђени смештај и исхрана ученика и наставника, агенција се 
обавезује да о свом трошку обезбеди смештај и исхрану за комплетну групу, 

6) у случају непредвиђених околности обезбеди повратак појединца 
или групе ученика о свом трошку, 

7) обезбеди туристичког водича у складу са захтевима из поглавља II 
Конкурсне документације у поступку јавне набавке бр. 2/17, а најкасније 
десет дана пре поласка достави копије уговора о радном ангажовању 
водича и копије лиценце водича, 

8) обезбеди лекара пратиоца екскурзије уколико Наручилац није у 
могућности. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
1) пружаоцу услуге достави коначан списак путника најкасније пет дана пре 

планираног датума поласка 
2) обезбеди пратеће особље за извођење екскурзије: наставнике, лекара и 

стручног вођу пута 
3) плати уговорену накнаду Пружаоцу услуге у 8 (осам) месечних рата, почев 

од априла 2017. године 
4) уколико је потребно (на основу записника сачињеног од стране стручног 

вође) формира комисију за  процену извршене  услуге  која  ће у  року од 
седам дана од дана неизвршења/делимичног извршења услуге сачинити 
извештај о томе. Комисија  за   процену извршене услуге  има обавезу да  
на основу сачињеног извештаја о извршеној услузи екскурзије и 
структуре цене утврди проценат смањења цене услуге. Састанку 
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комисије за процену извршене услуге присуствује и представник 
Пружаоца услуге. 

5) обавести ученике, родитеље и наставнике пратиоце ученика на 
екскурзији  о Програму путовања и Општим условима путовања 

6) обавести Пружаоца услуге о евентуалним разлозима за отказивање 
путовања од стране појединаца из групе 

7) достави потребну документацију Пружаоцу услуге  
8) преко наставника пратиоца ученика на екскурзији обезбеди одржавање 

реда током путовања, стара се о неизазивању сукоба са трећим лицима 
и понашању у складу са правним нормама држава у којима се борави 

9) да се приликом путовања придржава Програма путовања и да не омета 
његову реализацију 

10) обавештава Пружаоца услуге о свему што је битно за испуњење обавеза 
из овог Уговора 

 
Члан 8. 

У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника 
путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места, у присуству 
представника Пружаоца услуге и Наручиоца, возача (за штете учињене на 
возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - 
ресторану). 

Пружалац услуге прихвата да школа није одговорна ни дужна да 
надокнади причињену штету, већ је штету дужан да надокнади извршилац 
самостално или солидарно са осталима. 

 
Контрола квалитета пружених услуга 

Члан 9. 
Пружалац услуге је у обавези да обезбеди отклањање евентуалних 

недостатака насталих у току реализације екскурзије у што краћем року водећи 
рачуна о безбедности ученика и пратилаца екскурзије и остваривању програма 
екскурзије. Уколико то не учини наручилац може реализовати средство 
обезбеђења за добро извршење посла.    

Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не 
реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене 
на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава  Комисија  за  
процену извршене  услуге.   

Ако Пружалац услуге не реализује или делимично реализује услугу која 
није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, 
Наручилац има право да својом слободном проценом одреди вредност услуге 
која није реализована и реализује меницу за повраћај аванса или изврши 
смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној 
услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.   

 
Раскид уговора 

Члан 10. 
Обе уговорне стране имају право на раскид уговора у складу са 

одредбама Закона о облигационим односима. 
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у случају да нису 

испуњени услови из Правилника о измени Правилника о плану и програму 
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образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 
школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009) и Правилника о 
измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију („Сл. гласник 
РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009), одељак „Екскурзија“. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора 
и доставља се другој уговорној страни. 

 
Остале одредбе 

Члан 11. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о туризму, Правилника о измени 
Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке 
предмете у стручним и уметничким школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни 
гласник“ бр. 1/2009) и Правилника о измени Правилника о наставном плану и 
програму за гимназију („Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009), 
одељак „Екскурзија“ и осталих прописа који регулишу ову материју. 
 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Зајечару. 
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за обе 

уговорне стране. 
 
 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ          НАРУЧИЛАЦ 
 
 
____________________    _____________________________ 
       Ана Милићевић, директор 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако изабрани понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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VII МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – Извођење 

екскурзија ученика Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у 
школској 2017/18. години, партија бр. ________ 

 
Закључен између: 
Наручиоца: Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања ул. Митрополита 
Михаила 5, матични број 07128525, ПИБ 100691534, коју заступа Ана 
Милићевић, директор (у даљем тексту Наручилац).   
и 
___________________________________________________________________ 
са седиштем у ___________________________,  
улица__________________________________________, 
ПИБ:________________ Матични број: _______________________ 
Број рачуна: ________________________  
Назив банке:__________________________________________, 
Телефон:_________________________Телефакс:________________________ 
кога заступа_______________________________________________________  
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
Основ Анекса: 
ЈНМВ број 2/17 
Уговор о јавној набавци услуге – Извођење екскурзија ученика Средње школе 
„Бранислав Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години Партија ______ бр. 
___________________од _________________ 
 

Члан 1. 
У Уговору о извођењу екскурзије за ученике Средње школе „Бранислав 

Нушић“ у Сокобањи Партија бр. ______________ , деловодни број 
__________________ од _______________, у члану 4. додаје се став 8. који 
гласи:  

„Коначан број ученика који плаћају екскурзију је _______________, укупна 
цена услуге без ПДВ-а износи _______________________, са ПДВ-ом износи 
_________________________.  

У уговорену цену услуге из претходног става је укључено и ______ гратис 
аранжмана за ученике, један гратис за вођу пута (Партија 2 и 3) и ___________ 
гратиса за наставнике. 
 

Члан 2. 
Овај Анекс уговора ступа на снагу даном потписивања свих уговорних 

страна. 
 

Члан 3. 
Овај Анекс је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку 

уговорну страну. 
 
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ           НАРУЧИЛАЦ 
____________________    _____________________________ 
       Ана Милићевић, директор 
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VIII 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 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 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 понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић“, улица 
Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга –  Извођење екскурзија ученика Средње школе „Бранислав 
Нушић“ у Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ бр 2/17  за Партију 
___________________________- НЕ ОТВАРАТИ”.  

На коверти обавезно написати адресу, контакт телефон и мејл адресу 
Понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 28.3.2017. године до 13,40 часова без обзира на начин на који се 
доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, 28.3.2017. године у 14 часова у 
просторијима школе, адреса: Средња школа „Бранислав Нушић“ Митрополита 
Михаила 5, 18230 Сокобања. 

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 коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће исту вратити 
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
    

Понуда мора да садржи: 

 Образац 1 – Понуда – Понуда мора бити попуњена, потписана и 
оверена печатом од стране одговорног – овлашћеног лица понуђача.  
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава 
само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача. 

 Образац 2 – Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 
попуни – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од 
стране одговорног – овлашћеног лица понуђача.  
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава 
само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача. 
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 Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде  - Образац мора 
бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача. 
Напомена: Образац се попуњава само уколико понуђач потражује 
трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке. 

 Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди - потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица понуђача 

 Образац 5 – Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из 
члана 75. Закона – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 важећу Лиценцу из члана 51, Закона о туризму коју издаје Регистратор 
туризма, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. 

 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведених у 
поглављу IV Упутство како се доказује испуњеност услова 

 Образац 6 – Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова 
из члана 75. Закона – Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који 
су ангажовани на реализацији предмета јавне набавке.  

 Образац 7. – Образац изјаве о испуњењу техничких услова - 
потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача 

 Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца 
посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира 
сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора 
на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела 
уговора. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у моделу 
уговора морају бити наведени сви подизвођачи са % удела од укупне 
уговорене вредности без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

 Модел анекса уговора - потписан и оверен од стране овлашћеног лица 
понуђача, чиме понуђач изражава сагласност на такав текст Модела 
анекса уговора 

 
3. ПАРТИЈЕ 

Набавка је обликована у три 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. 
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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: Средња 
школа „Бранислав Нушић“, улица Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања,  
са назнаком: „Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку услуге – 
Извођење екскурзија ученика Средње школе „Бранислав Нушић“ у 
Сокобањи у школској 2017/18. години, ЈНМВ број 2/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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 за једну партију.  
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 III конкурсне документације, у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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. 
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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) и 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. 
Сваки од понуђача је дужан да достави све доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у 
своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
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. 

Плаћање ће се вршити у осам месечних рата за све партије почевши од 
априла 2017. године. 

Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.  
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране 

понуђача.  
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Предметнe услугe морају бити извршене у периоду од 24. до 30. 
септембра 2017. према спецификацији из одељка II ове Конкурсне 
документације. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 200 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 
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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. Цена се исказује појединачно по ученику и збирно за 
минимални број ученика исказан у спецификацији из одељка II ове Конкурсне 
документације умањен за припадајуће гратисе. 

У цену су урачунати и сви садржаји из посебних услова по партијама који 
морају бити исказани у понуди. 

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. 
Цена аранжмана мора да обухвати: све трошкове превоза, исхране, 

смештаја; све улазнице за обилазак знаменитости наведених у конкурсној 
документацији; трошкове услуга туристичког водича током путовања и услуге 
локалних водича; гратис и дневнице за лекара пратиоца, гратисе за одељењске 
старешине (и стручног вођу за партије 2 и 3); међународно осигурање свих 
путника (за партије 2 и 3); организационе трошкове; гратисе за ученике у складу 
са Поглављем II конкурсне документације.  
 
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 – Пореска управа (Министарства 
финансија, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет 
адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске 
управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о 
пореским обавезама које администрирају ови органи. 

Подаци о заштити животне средине – Агенција за заштиту животне 
средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs 
(Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, 
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs). 

Подаци о заштити при запошљавању, условима рада – Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач, односно група понуђача је у обавези да у року од 7 
дана од дана закључења уговора наручиоцу достави: 
 бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај авансног 

плаћања укупне вредности плаћеног аванса са ПДВ-ом, у корист 
наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења најкраће до 
правдања аванса.  

http://www.minrzs.gov.rs/
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 бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла 
у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист 
наручиоца, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће 
овлашћење и доказ о предаји. Меница треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60 дана од дана 
реализације екскурзије.  

 
Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења 

реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне 
набавке и могу бити активиране у случају да Извршилац услуге не испуњава 
своје уговором дефинисане обавезе.  

Достављене менице морају бити регистроване у регистру меница НБС, у 
складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011).  

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до 
испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се 
враћају Извршиоцу услуге.  
 
13. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА   
  Контролу квалитета пружених услуга у току екскурзије вршиће лице које 
овласти директор. О свим недостацима приликом реализације екскурзије одмах 
ће се сачинити записник који потписују овлашћено лице наручиоца, 
представник туристичке агенције - извођача екскурзије и присутни наставници 
пратиоци. Представник туристичке агенције дужан је да, у што краћем року, 
обезбеди отклањање недостатака. Након реализације екскурзије, уколико је 
потребно (на основу записника сачињеног од стране стручног вође – 
овлашћеног лица наручиоца) у року од 7 (седам) дана овлашћено лице 
наручиоца, представник туристичке агенције и овлашћено лице извођача 
екскурзије дужни су да сачине записник о извршеној екскурзији у коме ће бити 
наведени сви недостаци садржани у записницима о недостацима приликом 
реализације екскурзије, одступања од плана путовања и проценат умањења 
цене за уговорене, а нереализоване програмске садржаје. Уколико договор није 
могућ наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење 
посла.    
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
„Средња школа „Бранислав Нушић“, улица Митрополита Михаила 5, 18230 
Сокобања електронске поште на e-mail bnusic@ptt.rs или факсом на број 
018/830-525 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, 
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најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року 
од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ бр 2/17.“ 

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. 
 
16. 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 писаном облику 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.  
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
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јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази могу бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) 
овог члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
  
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, 
електронском поштом на e-mail: bnusic@ptt.rs, факсом на број 018/830-975 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
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претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет 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 
понуда, 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 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања; јавна 

набавка ЈН број 2/17.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
19. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци под условима из понуде, наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем.  

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 109. Закон.  

Наручилац може да обустави поступак 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 јавна набавка неће 
понављати у току исте буџетске године (члан 109. став 2. Закона).  

Одлуку о обустави поступка Наручилац ће образложити и навести 
разлоге обуставе поступка, уколико до тога дође. 

Наручилац организује екскурзију у складу са правилима о организацији и 
извођењу екскурзије садржаним у Правилнику о измени Правилника о плану и 
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 
уметничким школама („Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009) и 
Правилнику о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију 
(„Сл. гласник РС“ – „Просветни гласник“ бр. 1/2009), односно има право да 
организује екскурзију за коју се определи најмање 60% родитеља ученика истог 
разреда, а Савет родитеља да сагласност на избор агенције и цену екскурзије. 
Наручилац задржава право да обустави поступак уколико овај или други услови 
из Правилника нису испуњени. 
 
 
 


