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На основу чл. 39. 55. 57. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даље  тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности број 162/2015 од 25.02.2015. год. и Решења о образовању   
комисије за јавну набавку мале вредности број 163/2015 од 25.02.2015. год.  
припремљена је 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  
УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.годину 
ЈНМВ бр.  2/2015  
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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

Наручилац ОШ  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

Адреса наручиоца 14 202 Рајковић 

ПИБ 102216185 

Матични број 07134746 

Регистарски број 6160000030 

Број рачуна 840-718660-70 Управа за јавна плаћања 

Врста наручиоца Установа 

Врста поступка јавне набавке Поступак  јавне набавке мале вредности 

Редни број ЈНМВ  2/2015 

Врста предмета Услуге   

 
Опис предмета јавне набавке: Услуге извођењe екскурзије ученика од 1. до 8. 
разреда за школску  2014/2015. годину. 
 
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 63516000 - Услуге организације 
путовања 
 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке биће ближе одређен техничком 
спецификацијом која је саставни део конкурсне  документације 
 
Број партија: Набавка није обликована по партијама 
 
Понуда са варијантама: Није дозвољена. 
 
Услови за учествовање у поступку:Право учешћа имају сва физичка и правна лица 
која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност 
наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 76. Закона .                                                                                                                                                       
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће 
изабрати понуду оног Понуђача чија је понуда прва приспела. 
 
Преузимање конкурсне документације: Сва заинтересована лица конкурсну 
документацију могу лично преузети на адреси наручиоца, у секретаријату школе 
(сваког радног дана од 9:00 до 13:00 часова), уз овлашћење за преузимање конкурсне 
документације или на захтев електронским путем.Конкурса документација  се може 
преузети са портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/).  
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси понуду 
лично или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат са 
понудом мора имати ознаку: 
 

„Понуда за јавну набавку 
– УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊE ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. годину – 
ЈНМВ бр.  2/2015 
- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, емаил адресу и име 
и презиме овлашћеног лица за контакт.  
Понуде се подносе на адресу: Основна школа „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић,  
14 202 Рајковић  
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ  12.03.2015. ГОДИНЕ ДО 10,30 ЧАСОВА. 
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Рок за доставу понуда, почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива.  
 
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета (приспела) ковертирана, 
поштом или лично, у канцеларији секретара школе, до дана 12.03.2015. год. и 
најкасније до 10,30 часова, без обзира на начин доставе. 
 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац предаје понуђачу потврду 
пријема понуде.  
 
Уколико понуда не буде достављена на наведен начин, одбиће  се као неисправна. 
 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити понуђачима са назнаком « неблаговремена ». 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно  отварање понуда обавиће се,  по 
истеку рока за подношење понуда, дана 12.03.2015. год. у 11,00 чаасова у  
просторијама ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић у Рајковићу. 
Отварању понуда могу присуствовати и активно учествовати овлашћени 
представници понуђача, који морају имати писмено овлашћење за учешће у поступку 
отварања понуда.  
 
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа. О 
поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују 
председник и чланови комисије и присутни представници понуђача. Понуђачу који је 
поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се 
доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у 
року од 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 
 
Закључивању уговора са најповољнијим понуђачем приступиће у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
 
Лице за контакт: Татјана Ђурић,e-mail:  rajskola@ ptt.rs; број телефона 014/68-469. 
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II.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни  и овери образац понуде и остале 
обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве 
оверене на захтевани начин.  

Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС" број 124/2012). 
 
2.1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне 
набавке на српском језику. 
 Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена 
на српском језику. 
 
2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САЧИЊЕНА И НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.  

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци 
морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним 
словимна. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером 
или црвеном оловком. 
 Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени 
печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. 
 Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача.  
 
2.3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде на e-mail: rajskola@ptt.rs, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуда . 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити понуђачу  
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију доставити свим другим 
лицима која су прузела конкурсну документацију, уз истовремену обавезу 
објављивања информацијена Порталу јавних набавки, интернет адреса: 
www.portal.ujn.gov.rs. 

Питања треба послати електронском поштом на  адресу:  rajskola@ptt.rs са 
ознаком „За комисију за јавну набавку - питања у поступку бр. ЈНМВ 2/2015.“. 
 
2.4. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може 
било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од 
стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. 
Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим лицима која су прузела 
конкурсну документацију,  путем дописа или путем електронске поште, а измене 
односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки. Наручилац ће, уколико 
наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, продужити рок за 
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и 
обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за 
подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење 
понуда.   

mailto:rajskola@ptt.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:rajskola@ptt.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
 
2.5. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
 У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде 
да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
 Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 
понуде. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде  подноси се у 
посебној затвореној коверти , са назнаком ''Измена понуде'' или ''Допуна  понуде'' или 
''Опозив  понуде'' за јавну набавку- Услуге извођења екскурзије  ученика  од  1.  до  8.  
разреда  за  школску  2014/2015. годину, број ЈНМВ 2/2015. - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно 
који део понуде мења. 
 Уколико се измена односи на понуђену  цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 
 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 
подношење понуда. 
 
2.6. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин 
предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН. 
 
2.7. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

Важност понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
 
2.8. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
 
2.9. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне 
документације, и то:  

 
О Б Р А С Ц  И: 
 
1. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН - Образац 1. 
 
2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2. 
 
3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ - Образац 3. 
 
4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 4. 
 
5. ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4a. 

 
6. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 4б. 
 
7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  - Образац 5. 
 
8. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ - Образац 5a. 



ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“ РАЈКОВИЋ                                                                                        ЈН бр. 2/2015 

Страна       од 36 7 

9. СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА - Образац 6. 
 

10. ПОТВРДА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА - Образац 7. 
 

11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 8. 
 
12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 9. 
 
13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - Образац 10. 
 
14. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 11. 
 
15. МОДЕЛ УГОВОРА  - Образац 12. 

 
П Р И Л О З И: 
 

1. 
 
 

Лиценца за обављање послова туристичке 
организације коју издаје Регистратор туризма ................. 
 

 
ПРИЛОГ бр. 1. 
 

2. 
 

Копија уговора уколико се достављају уместо изјаве ..... 
 

ПРИЛОГ бр. 2. 
 

3. 
 
 

Фотокопија радних књижица и возачких дозвола или 
уговор о ангажовању ............................................. ............ 
 

 
ПРИЛОГ бр. 3. 
 

4. Фотокопија саобраћајних дозвола и полисе осигурања ..                      ПРИЛОГ бр. 4. 

 
2.10. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама 
да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани. 
 
2.11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или 
подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) Закона о јавним набавкама. 
 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 
2.12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају 
заједно.  
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
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- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 
2.13. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
 - 50% од уговореног новчаног износа, Наручилац ће упатити на рачун пружаоца услуге 
10 дана пре реализације услуге; 
- преостали износ од 50% од уговореног новчаног износа, Наручилац ће упатити на 
рачун пружаоца услуге у року од 30 дана од дана извршења услуге, а према Извештају 
комисије за примопредају и утврђеног процента смањења цене према структури цена. 
 Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 
 Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача. 
 Остале појединости везане за исплату извршених услуга дате су у моделу 
уговора. 
 
2.14. МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 Место извршења у складу са Техничком спецификацијом. 
 
2.15. ЦЕНА 

Цена мора бити исказана у динарима са и без обрачунатог пореза на додату 
вредност (ПДВ).  

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна у току периода  важења уговора и не може се мењати. 
У случају  понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу 

са одредбама  члана 92. Закона о јавним набавкама. 
 

2.16. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 

(две) бланко сопствене менице за повраћај авансног плаћања, које морају бити 
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају 
бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се 
у висини од 50% од укупне вредности уговора без пдв-а, са роком важности који је 10 
дана дужи од дана коначног извршења посла. 

Изабрани понуђач је дужан да одмах по потписивању уговора, достави 
Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице за добро извршење посла, које морају 
бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице 
морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 
пдв-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана коначног извршења посла. 
 Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не буде 
извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
2.17. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за 
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, 
нити у наставку поступка или касније. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, 
а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и 
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пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као 
поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач 
ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 
"ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, 
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.   
 
2.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКЕ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом 
би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 
односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне 
набавке. 
 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 
 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. 
 
2.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године  у поступку јавне набавке: 

1) поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиo 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 ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Доказ може 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 у говореном 

року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

6) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 
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поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
је предмет јавне набавке истоврсан. 
 
2.20.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања 
понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави 
поступка. 
 
2.21. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  
 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, биће 
изабран понуђач чија је понуда прва приспела. 
 
2.22. РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. ЗЈН. 

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна 
понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева 
за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
 
2.23.  РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
 
2.24.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена 
права, може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,  односно поступити 
у складу са одредбама члана 148- 153. Закона о јавним набавкама које уређују 
поступак заштите права понуђача. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку 
јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако 
Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“ РАЈКОВИЋ                                                                                        ЈН бр. 2/2015 

Страна       од 36 11 

III. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са  чланом 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12). Испуњеност обавезних 
услова, понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. став 4. истог Закона, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем прилога уз понуду. 

 
Обавезни услови 

 
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код                   

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива 
за подношење понуда. 

4) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији. 

5) Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописном, Лиценца за обављање послова туристичке 
организације. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао  
обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Докази 

Правно лице: 
 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
 Без обзира на датум издавања извода 
 
2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица и  
     Извод изказнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 
суда у Београду и  
     Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може 
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 
 Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3) Потврде Привредног и Прекршајног суда или 
    Потврде Агенције за привредне регистре 
Ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда. 
 
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним 
доспелим порезима и доприносима и  
     Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима 
и доприносима на локалном нивоу или 
     Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за 
приватизацију. 
 Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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5) Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор 
туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (Службени гласник РС“ бр. 36/2009), 
или потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
6) Потписан и оверен образац изјаве који је саставни део конкурсне документације 
(стр. 14). 
 
Предузетник: 
 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 
 Без обзира на датум издавања извода 
 
2) Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може 
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 
 Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3) Потврда Прекршајног суда или 
    Потврда Агенције за привредне регистре 
 Ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним 
доспелим порезима и доприносима и  
     Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима 
и доприносима на локалном нивоу или 
     Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за 
приватизацију. 
 Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
5) Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор 
туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (Службени гласник РС“ бр. 36/2009), 
или потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
6) Потписан и оверен образац изјаве који је саставни део конкурсне документације 
(стр. 14) 
 
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) ЗЈН, 
ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОТПИСАНЕ И ОВЕРЕНЕ ОД 
СТРАНЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (Образац 1, страна 14 конкурсне документације).  
 

Додатни услови и доказивање 
 

7) Право на учешће има понуђач акорасполаже минималним пословним 
капацитетом и тода у периоду који није дужи од 3 (три) обрачунске године (2012, 2013 
и 2014), остварио пословни приход по основу услуга организовања екскурзија у 
минималном износу од 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 
Доказ - Списак пружених услуга (образац 6.) уз потврде издате и потписане од стране 
наручилаца (образац 7.)  или уз копије уговора (доставити у прилогу). 

 
         8) Право на учешће има понуђач ако располаже минималним кадровским 
капацитетом и то да има 5 (пет) запослених, од којих су 3 (три) запослена лица са 
возачком дозволом Д категорије. 
Доказ - фотокопија радних књижица или уговор о ангажовању и возачке дозволе са 
положеном Д категоријом. 
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         9) Право на учешће има понуђач ако располаже минималним техничким 
капацитетом и то да на основу власништва располаже са најмање 3 (три) аутобуса 
намењена за међуградски превоз, који нису старији од 5 година од дана отварања 
понуда. 
 
Доказ - фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда и полиса 
осигудања. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу 
или лизингу. 

 
 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 
одношења одлуке, осносно залључења уговора. 
 
 Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Образац бр. 1 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач ___________________________________________________ [навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке услуге у поступку јавне набавке извођења 
екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у шк. 2014/15. год., ЈНМВ бр. 2/2015, мале 
вредности, испуњава све услове из чл. 75. Закона,  и услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4. 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); 

6.  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

 
 
Место: _____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум: _____________                         М.П.                     _____________________     

 
 
 
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид ригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Образац бр. 2 

 
 
 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун понуђача 

 

 
Пословна банка 

 

 
Матични број понуђача 

 

 
Порески број понуђача 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 3 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

(заокружити) 
 
 
 
 
 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да 
је понуду за јавну набавку - извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у 
шк.2014/15. год. ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, ЈН бр. 2/2015, саставио и 
потписао 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде) 
 
 
 
у име и за рачун понуђача   __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Датум: _________________ 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица или 

овлашћеног члана групе понуђача / 
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Образац бр. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 
 
 
 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за 
јавну набавку–извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у шк.2014/15. год. 
ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, ЈН бр. 2/2015, изјављујемо да не 
наступамо са подизвођачем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 4а 

 
 
 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 
 
 
 За реализацију јавне набавке- извођење екскурзије ученика од 1. до 8. 
разреда у шк. 2014/15. год. ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, ЈН бр. 2/2015, 
ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 

Назив подизвођача Позиција услуга којеизвршава 
Учешће 

подизвођача 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

 
 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођача. 
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Образац бр. 4б 

 
 
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
Назив подизвођача 

 

 
Седиште подизвођача 

 

 
Одговорна особа / потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун подизвођача 

 

 
Пословна банка 

 

 
Матични број подизвођача 

 

 
Порески број подизвођача 

 

 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе са подизвођачем. 
 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“ РАЈКОВИЋ                                                                                        ЈН бр. 2/2015 

Страна       од 36 20 

Образац бр. 5 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Одговорна особа / потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун понуђача 

 

 
Пословна банка 

 

 
Матични број понуђача 

 

 
Порески број понуђача 

 

 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
 
 
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ 
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је 
потребно 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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Образац бр. 5а 

 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
 Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку - извођење 
екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у шк. 2014/15. год. ОШ „Војвода Живојин 
Мишић“ Рајковић, ЈН бр. 2/2015. 
 
Овлашћујемочланагрупе - носиоца посла _____________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, 

(АДРЕСА) ЧЛАНА 
ГРУПЕ 

УСЛУГЕ КОЈЕ 
ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 
ЧЛАНА 

ГРУПЕ У 
ПОНУДИ 

(процентуално) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

 
Овлашћеничлан: 
 
 

  Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
м.п. 

 

 
Члан групе: 

 
 

  Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
м.п. 

 

 
Члан групе: 

  Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
м.п. 

 

 
Члан групе: 

  Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
м.п. 

 

 
Члан групе: 

  Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
м.п. 

 

 
 
 
 
Датум: ______________________ 
 
 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе 
понуђача. 
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Образац бр. 6 

 
СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

 
 

Наручилац 
Период 

пружања 
услуга 

Вредност пружених 
услуга (са ПДВ-ом) 

Врста услуга 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 7 

 
 
_____________________________________ 
                 Назив наручиоца 
_____________________________________  
                         Адреса 
_______________________________ 
                        Телефон 
 
 
 На основу члана 77. став 2. Закона о јавним набавкама издајемо: 
 

ПОТВРДУ 
 
да је пружалац услуга /понуђач 
 

_________________________________________________ 
[назив и седиште понуђача] 

за потребе наручиоца  
_________________________________________________ 

[назив и седиште наручиоца] 
 
квалитетно и уговореном року пружио услуге 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
                                                     [навести врсту услуга] 
 
 
у вредности од  ________________________________ динара без ПДВ-а, 
 
односно у вредности  ______________________________ динара са ПДВ-ом 
 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру извођење екскурзије ученика од 1. 
до 8. разреда у шк. 2014/15. год. ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, ЈН бр. 
2/2015 и у друге сврхе се не може користити. 
 
Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
Контакт особа наручиоца: ______________________________, 
 
 

 
Место и датум: 
________________________ 

 

 
 

М.П. 

 
Референтни наручилац 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
НАПОМЕНА: Потврду копирати у довољном броју примерака. 
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Образац бр. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
 
 
 Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ 
за учешће у поступку јавне набавке услуга мале вредности извођење екскурзије 
ученика од 1. до 8. разреда у шк.2014/15. год. ОШ „Војвода Живојин Мишић“ 
Рајковић, ЈН бр. 2/2015 подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          НАПОМЕНА:  
 
          Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 
потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 
потписује сваки члан групе понуђача.  
 
          Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 9 

 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
УКУПНО: ______________________   

 
 
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. 

 
 
 

 
 

 
 

Датум: _______________ 
 

 
 

М.П. 

 
 

________________________ 
/ потпис овлашћеног лица/ 

 
 

  
 
 
 
 
 

Рб. Врста трошка 
Износ 

(у динарима) 
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Образац бр. 10 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Опис 
План. 
број 

ученика 

Цена по 
ученику 

без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

 

Цена по 
Ученику 

са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

Екскурзија од 
1. до 4.  
разреда 

78 

     

Екскурзија од 
5. до 4.  
разреда 

39 

     

Екскурзија од 
7. до 8. 
разреда 

30 
     

Укупна цена за све релације изражена у динарима  
без ПДВ-а (за планирани број ученика) 

 

Укупна вредност ПДВ-а за све релације 
 

 

Укупна цена за све релације изражена у динарима 
са ПДВ-ом (за планирани број ученика) 

 

 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, 
уписује понуђену цену, посебно исказује ПДВ, као и укупну цену са ПДВ. 
 

Образац структура цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
У колони 3 – уписати цену превоза по ученику из Обрасца понуде без ПДВ-а; 
У колони 4 – уписати припадајући износ ПДВ-а по ученику; 
У колони 5 – уписати цену по ученику из Обрасца понуде са ПДВ-ом; 
У колони 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а (2 x 3); 
У колони 7 –уписати укупну цену са ПДВ-ом (2 x 5); 

 
Напомена: Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно, док је укупна 
вредност из ове понуде дата на основу планираног броја ученика тог разреда и може 
се мењати након утврђеног тачног броја ученика који да сагласност за одлазак на 
екскурзију. 
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Образац бр. 11 

 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 2/2015 

 
Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда 

ОШ “Војвода Живојин Мишић“ Рајковић у периоду мај-јун 2015 године 
 

 
Понуда бр. ________од _______ 2015. године 

 

 
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

 

1. Понуду подносимо (заокружити):  
 
      а)   самостално 
 
      б) са подизвођачем: _____ (уписати број подизвођача) 
    - проценат учешћа подизвођача у заједничкој понуди  _________________________ 
    - део предмета набавке који се врши преко подизвођача  ________________________ 
 
      в)     као заједничку понуду _____ (уписати број свих учесника у заједничкој понуди, 
рачунајући и подносиоца понуде ) 
 

2.Услови понуде: 
 
        Вредност понуде без ПДВ-а   

 

         ПДВ  ____%:  

        Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
 - 50% од уговореног новчаног износа, Наручилац ће упатити на рачун пружаоца услуге 10 
дана пре реализације услуге; 
- преостали износ од 50% од уговореног новчаног износа, Наручилац ће упатити на рачун 
пружаоца услуге у року од 30 дана од дана извршења услуге, а према Извештају комисије 
за примопредају и утврђеног процента смањења цене према структури цена. 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде. 

При састављању своје понуде поштовали смо обавезе које произилазе из важећих 
прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и 
противпожарне заштите. 

 
Место: ________________ 
 
Датум:________________ 

 

Потпис  одговорног лица:  
 

_______________ 

 
М.П. 
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Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице 

понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
о пружању услуга извођења екскурзије ученика 

од 1. до 8. разреда у шк. 2014/2015.год 
 
Овај уговор закључен је између: 
 

1. Основна школа „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, 14202 Рајковић, коју 
заступа Олга Петровић, директоршколе(у даљем тексту: Наручилац), порески 
идентификациони број 102216185, матични број 07134746,, текући рачун број 
840-718660-70  код Управе за трезор,    и 

       
2. _________________________________________ , из ___________________  
улица __________________________ бр. _____ , кога заступа директор   
___________________________ (у даљем тексту: пружалац услуга), порески 
идентификациони број __________________ ; матични број _____________ ; 
текући рачун _________________ код ______________ банке. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац,  у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 124/12,у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуга извођења екскурије ученика од 1. до 8. разреда 
ОШ “Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, у периоду мај-јун 2015 г. (редни број 
набавке 2/2015) са циљем закључивања уговора о јавној набавци; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр._____од _________,у 
складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Пружаоца услуга, 

- да је Пружаоц услуга доставио Понуду бр.______ од ___________,која чини 
саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда). 
 

Стране у уговору споразумеле су се о следећем: 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 Предмет уговора је пружање  услуга  извођења екскурзије__________, у складу 
са условима из конкурсне документације за јавну набавку бр.2/2015, Услуга извођења 
екскурзије ученика од 1. до 8. разреда  за школску 2014/2015.годину, Понудом 
Пружаоца услуге ___________ и одредбама овог уговора о јавној набавци. 
 Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог уговора и чини његов 
саставни део. 
 Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружаоц услуга се 
обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из 
члана 1.овог уговора, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, 
као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга која су предмет овог уговора. 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
 Пружаоц услуганаступа са подизвођачем _______________________________, 
ул.__________________________ из ________________, који ће делимично ивршити 
предметну набавку, у делу ____________________________________________. 
 
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 3. 
 Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до извршења 
свих уговорних обавеза. 
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ВРЕДНОСТ 
Члан 4. 

 Укупна вредност овог Уговора износи ___________________________ динара 
без ПДВ-а, односно __________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 Уговорна цена по ученику је фиксна и не може се мењати за све време важења 
уговора. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити 
најкасније 10 (десет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 50%,а осталих 
50% уговореног износа из Уговора ће бити уплаћено 30 (тридесет) дана од дана 
реализације услуге према Извештају комисије за примопредају услуге. 
 
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 6. 
 Пружаоц услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму 
Наручиоца, који је саставни део конкурсне документације. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 У случају измене програма или делова програма путовања по налогу 
Наручиоца, Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкаснје 10 дана пре 
дана отпочињања реализације екскурзије. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан7. 
 Наручилац је дужан да Пружаоц услуга достави списак путника најкасније 10 
дана пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика. 
 Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу 
пута. 
 Наручилац се обавезује да Пружаоц услуга плати уговорену цену под условима 
и на начин одређен чланом 5.овог уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 8. 
 Пружаоц услуга се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према 
техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 
квалитета који важе за уговорену врсту услуга. 
 Пружаоц услуга преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга 
на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором. 
 Извештај о извршеној услузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру 
Извештаја Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге. 

Члан 9. 
 Пружаоц услуга се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим 
прописима, техничким прописима и овим уговором. 
 Пружаоц услугапод пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
се обавезује: 

- да организује услугу пружање услуга извођење екскурзије према Програму 
Наручиоца која јесаставни део овог уговора; 

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потебан за пружање 
уговором преузетих обавеза; 

- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју 
корисника услуге; 

- да обезбеди лекара (педијатра) за екскурзију за коју је то предвиђено 
програмом; 

- да сноси трошкове здравственог осигурања; 
- да сноси трошкове организовања излета за ученике; 
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима у 

области туризма; 
- да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге; 
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- да достави тахографске улошке за два дана пре почетка пута - за возаче 
ангажоване за превоз ученика; 

- да достави записник о техничком прегледу за возила који није старији од пет 
дана пре почетка пута; 

- да испуни све наведено у Програму (Прилог IV). 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 
 Уколико Пружаоц услуге не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0.5% од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 
вредности укупно уговорених услуга. 
 Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури. 
 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 Пружаоц 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 услуга на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који 
сачињава Комисија за процену извршене услуге. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 
 Изабрани понуђачсе обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које 
морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини од 50% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 10 дана дужи од дана коначног извршења посла.Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за повраћај аванса мора да се продужи.Наручилац ће уновчити меницу за 
повраћај авансног плаћања у случају дапонуђач не буде извршавао своје уговрне 
обавезе у роковимаина начин предвиђен уговором. 
 Наручилац авансира 50% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца 
услуге десет дана пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ 
средстава до 50% се преноси Пружаоц услуге у року од 30 дана од дана извршења 
услуге, а према Извештају комисије за  приморедају услуге и  утврђеног процента 
смањења цене према структури цене. 

Члан 12. 
 Пружаоц услуге се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог 
уговора, преда Наручоцу 2(две) бланко спствене менице, као обезбеђење за добро 
извршење посла,које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 
 Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног 
за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности уговора, без 
ПДВ-а. 
 Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу - 
писму. 
 Рок важења менице је 5 (пет)месеци од обостраног потписивања уговора. 
 Наручилац ће уновчити дате менице уколико Испоручилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором; 
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ВИША СИЛА 
Члан 13. 

 Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који 
доведу до сметања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, 
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли 
бити спречени од стране погођене вишом силом. 
 Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 
збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови..) императивне одлуке власти (забрана 
промета увоза и извоза) и слично. 
 Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писменој форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 
одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
Пружаоц услуге услуга касни са пружањем услуга дуже од 5 календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
пружене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведом у понуди Пружаоц услуге, а Пружаоц услуге није поступио по 
примедбама овлашћеног лица Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са 
пружањем услуга. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор пре реализације услуге услучају 
недостатка средстава за његову реализацију или ако се не пријави потребан број 
ученика, без права Пружаоца услуге за потраживањем новчаних средстава, осим 
трошкова наведених у обрасцу трошкова припреме понуде. 
 Уколико дође до раскида уговора презавршетка свих услуга чије извођење је 
било предмет  овог Уговора, Комисија Наручиоца ће сачинити Записник о до тада 
стварно пруженим услугама и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 
 Уговор се раскида писменом изјавом која садржиоснов за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона који 
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 16. 
 Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора стране у овом уговору 
ће решавати споразумно. 
 У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву.                                

Члан 17. 
 Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до извршења 
свих уговорних обавеза. 
 Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу 
припада 4(четири), а Пружаоц услуге 2 (два) примерка уговора. 
 
 
 Пружалац услуге                                                             Наручилац 
 
    _______________________                                           _____________________ 
 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, 
понуђач попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  - ПРИЛОГ IV 
 

Услуге извођења екскурзије ученика 1. до 8. разреда за школску 2014/2015. 
годину, у периоду мај - јун 2015. године, изводе се  на следећим релацијама:  

 
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА – једнодневнa: 
 
Дестинација и садржаји: 
 
Путни правaц: 
РАЈКОВИЋ -  ВРЊАЧКА БАЊА - МАНАСТИР СТУДЕНИЦА - РАЈКОВИЋ 
 
Објекти и установе које се посећују и обилазе: 
 Састанак ученика испред матичне школе у раним јутарњим сатима. Након 
двочасовне вожње,предлаже се краћи предах и обилазак центра Краљева, градског 
трга, главног шеталишта, кеја дуж реке Ибар итд.  
 Након тога, следи обилазак Врњачке бање, најпосећеније бање у Србији, где је 
предвиђен ручак за наставнике. Ту је планирано двочасовно задржавање.Вожњом 
долином Ибра, под тврђавом Маглич, познатој и као Долина Јоргована, стиже се у 
манастир Студеница,  задужбину Стевана Немање, из 13. века, којег чине  три цркве: 
Богородичина црква, црква св. Николе и црква св. Јоакима и Ане(Kраљева црква). Ту је 
планирано једночасовно задржавање. 
 У повратку, ако врме дозвољава, могућа је и посета манастиру Љубостиња, 
изграђеног с краја 14. и почетка 15.века, код Трстеника, задужбини књегиње Милице. 
 Повратак ученика у раним вечерњим часовима. 
 
Трајање и планирани број ученика: 1 дан, 78 ученика; 
Аранжман обухвата: Ручак за наставнике; 
Број: одељењских старешина – пратилаца 15  (петнаест) и директор; 
Период реализације: мај – јун 2015. године; 
Превоз: висококонфорни аутобус, (клима,тв/видео), који није старији од 5 година. 
 
Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са 
којих ће ученици започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места 
у издвојеним одељењима пре доласка у матичну школу. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 5.  ДО 6. РАЗРЕДА – једнодневнa: 
 
Дестинација и садржаји: 
 
Путни правaц: 
РАЈКОВИЋ -  МАНАСТИР  МАНАСИЈА - РЕСАВСКА ПЕЋИНА – ЛИСИНЕ - БАБИНА РЕКА - 
РАЈКОВИЋ 
 
Објекти и установе које се посећују и обилазе: 
 Након једночасовне вожње, стиже се у етно-село Бабина река, које се налази у 
лазаревачкој општини, у селу Трбушница, између Лазаревца и Аранђеловца. 
 Затим следи обилазак манастира Манасија, задужбине деспота Стефана 
Лазаревића из 15. века, који се истиче по својој архитектури, фрескама и чувеној 
Ресавско - преписивачкој школи. Планирана је посета од 30. минута. 
 Након обиласка манастира, слади наставак пута према Ресавској пећини са 
успутним обиласком Парка макета (поставка су средњевековни српски манастири, 
израђени у размери 1:17 у односу на објекте у стварној величини. Макете су урађене 
као савршена копија цркава у реалности). 
 Пут се даље наставља према Ресавској пећини (прва у Србији уређена за 
туристичке посете Убраја се у ред најстариих пећина у нашој земљи, јер је стара 80 
милиона година, a старији накит се процењује на око 45 милиона година. Ресавска 
пећина је откривена 1962. године, дуга је 4,5 km, детаљно је истражено 2.830 m, a за 
посетиое је уређено око 800 м. Темература у Ресавској пећини је константна  током 
целе године и износи +7°C, док влажност ваздуха варира од 80-100%. Специфичан 
спелеолошки објекат који преко 30 година привлачи елики број љубитеља природе). 
Обилазак пећине, у пратњи локалног водича, предвиђен је у трајању од 45 минута. 
 Након обиласка Ресавске пећине следи обилазак Лисине и водопада Бук (један 
од  најлепших водопада Србије – драгуљ Горње Ресаве, који се налази на око 400м 
надморске висине, висок преко  20 метара чија се пенушава  бистра вода  уз велику  
буку стропоштава у прекрасно зелено језеро које је због своје боје добило име 
Зеленика). 
 У непосредној близини водопада налазе сепрелепи ресторани са баштама 
направљеним на самим слаповима водопада, окружени пашњацима, богатом шумом, 
рибњаком са калифорнијском пастрмком, мини зоо вртом, где је предвиђен ручак за 
наставнике. Планирана је посета од 60 минута. 
 Повратак ученика, уз успутно задржавање у парку Буковичке бање код 
Аранђеловца, планиран у раним вечерњим часовима. 
 
Трајање и планирани број ученика: 1 дан, 39 ученика; 
Аранжман обухвата: Ручак за наставнике; 
Број: разредних старешина – пратилаца 4 (четири) и директор; 
Период реализације: мај - јун 2015. године; 
Превоз: висококонфорни аутобус,(клима,тв/видео), који није старији од 5 година. 
 
Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са 
којих ће ученици започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места 
у издвојеним одељењима пре доласка у матичну школу. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 7. ДО 8.РАЗРЕДА–дводневнa: 
 
Дестинација и садржаји: 
 
Путни правaц: 
РАЈКОВИЋ -  МАНАСТИР  ВАВЕДЕЊЕ – КРАЉЕВО – МАНАСТИР  ЖИЧА - МАТАРУШКА 
БАЊА – КОПАОНИК - РАЈКОВИЋ 
 
Објекти и установе које се посећују и обилазе: 

1. дан 
 Обилазак Овчарско – кабларске клисуре – манастира Ваведење и  
Благовештење (или неких других манастира). Манастир Ваведење потиче, вероватно, 
из 13. века. По предању основали су га Свети Симеон Немања и Свети Сава. 
Манастир је у време велике сеобе био запустео и обновљен је 1797. године. Манастир 
Благовештење са црквом Благовести Пресвете Богородице потиче из XVII века. 
Планирана је посета од 60 минута. 
 Обилазак ужег центра Краљева, градског трга, главног шеталишта, кеја дуж 
реке Ибар итд.  
 Обилазак манастира Жиче, недалеко од Краљева, задужбине Стефана 
Првовенчаног из 13. в, највећег центра српске духовности, просвете и државности.  
 Обилазак Националног парка Копаоник. То обухвата посету Панчићевог врха 
2017 м, Панчићевог маузолеја, остатке средњовековног манастира Црквине код 
"небеских столица"  подно самог Панчићевог врха, највише метеоролошке станице на 
висини 1710 м, као и друге природне и културне вредности. 
 Ноћењe, дискотека и доручак. 
  

2. дан 
 Обилазак манастира Студеница који је један од највећих и најбогатијих 
манастира Српске православне цркве. Манастир је1190.г.основао Стефан Немања. 
Утврђени зидови манастира окружују две цркве: Богородичину цкву и цркву Светог 
Јоакима и Ане (Краљева црква). Обе цркве су изграђене од белог мермера. Манастир 
је познат по својој колекцији фресака из 13. i 14. века. Манастир је 1986. увршћен од 
стране UNESCO у листу Светске баштине. Планирана је посета од 45 минута. 
 Обилазак Матарушке бање и манастира Љубостиња из 15. века у којем су 
сахрањене књегиња Милица, жена кнеза Лазара и монахиња Јефимија, које су се 
после Косовске битке овде замонашиле са бројним удовицама српских властелина 
изгинулих у бојевима на Марици и Косову пољу. Данас је Љубостиња женски 
манастир кији чува и одржава око педесет монахиња. Планирана је посета од 60 
минута. 
 Повратак ученика у раним вечерњим часовима. 
 
Трајање и планирани број ученика: 2 дана, 30 ученика; 
Аранжман обухвата: Хотелски (1/2,1/3,1/4 собе за ученике) и (једнокреветне и 1/2 
собе за наставнике), услуга на бази једног пуног пансиона (1. дан - ручак за 
наставнике, вечера за наставнике и ученике, 2. дан – доручак и ручак за наставнике и 
ученике); 
Број: разредних старешина – пратилаца: 4(четири) и директор; 
Лекар (педијатар) са фотокопијом дипломе; 
Период реализације: мај 2015. године; 
Превоз: висококонфорни аутобус, (клима,тв/видео), који није старији од 5 година. 
 
Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са 
којих ће ученици започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места 
у издвојеним одељењима пре доласка у матичну школу. 
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УСЛОВИ  ЗА  СВЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ : 
 
У  цену су  урачунати  : 
1. Аутобуски превоз  високоподним, климатизованим туристичким аутобусима, са 
бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања,не старијим од 5 
година, који својом опремљеношћу (видео и аудио опрема) задовољавају све услове 
за квалитетан и безбедан превоз ученика; 
2. Карте и улазнице за културно историјске споменике, музеје, дискотеку ...; 
Ученици не смеју ништа накнадно плаћати; 
3. Осигурање од несрећног случаја за све време трајања путовања; 
4. Пратња лекара(педијатра) за дводневну екскурзију; 
5. Смештај и исхрану на начин утврђен за сваку релацију; 
6. Забрањена је ноћна вожња (од 22h- 05h). 
 
Списак и број ученика за сваку релацију наручилац ће доставити у складу са уговором. 
 
Спољашњост аутобуса мора бити чиста, а унутрашњост чиста и уредна. Температура 
у аутобусу мора бити прилагођена временским приликама. 
 
У року од 10 дана од извршења услуге саставља се Извештај комисије за 
примопредају услуге. 
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Образац бр. ПО 1 

 

 
ПРИМАЛАЦ: 
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“  
РАЈКОВИЋ 

 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

назив .................................... ____________________________________ 

адреса ................................. ____________________________________ 

број телефона ..................... ____________________________________ 

број телефакса ................... ____________________________________ 

е-mail адреса ....................... ____________________________________ 

име и презиме овлашћеног  
лица за контакт ................... 

____________________________________ 

 
 
 
 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

 

Услуге извођења екскурзије ученика 1. до 8. разреда 
за школску 2014/2015. годину 

РЕДНИ БРОЈ 2/2015 
 

- НЕ ОТВАРАТИ ! - 
 
 
 
 
 


