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На основу чл. 39. ст. 1. и чл. 61.ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 

124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

314/2015 од 20.04.2015године. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр 315/2015 

од 20.04.2015.године, припремљена је и објављена: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА   

ЈНМВ бр.  3/2015  

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Образац 1. 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ за подизвођача - Образац 2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 3. 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА– Образац 5. 

 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 5а. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ УЦЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  - Образац 6 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – Образац 6а 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 7  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Образац 8 

 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ – Образац 9 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА– Образац 10. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац 11. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  – Образац 12.   

    

ПРИЛОГ.: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА        
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Наручилац:                                     Основна школа  „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  3/2015                            

Врста предмета:                             услуге   

 

Опис предмета јавне набавке: превоз ученика до 31.12.2015. године - део школске 

2014/2015 и 2015/2016 године. 

Назив и ознака из општег речника јавних набавки: Услуге друмског путничког 

превоза за посебне намене – 60130000 

Предмет јавне набавке биће ближе одређен 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 редвиђен 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 - превоз 

ученика, број ЈНМВ 3/2015. - 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 ЖивојинМишић“ Рајковић,  

14 202 Рајковић  
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ  30.04.2015. ГОДИНЕ ДО 10,30 ЧАСОВА. 

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 30.04.2015.године 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  

30.04.2015. године 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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2.  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 информације на 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 3/2015. “. 

 

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. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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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.   

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 - превоз ученика, број ЈНМВ 3/2015. - 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 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да 

понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

 

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:  
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О Б Р А С Ц  И: 

 
1. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Образац 1. 

 

2. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за подизвођача - Образац 2. 

 

3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 3. 

 

4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 4. 

 

5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА– Образац 5. 

 

6. ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 5а. 

 

7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  - Образац 6 

 

8. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – Образац 6а 

 

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 7  

 

10. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Образац 8 

 

11. ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ – Образац 9 

 

12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА– Образац 10. 

 

13. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац 11. 

 

14. МОДЕЛ УГОВОРА  – Образац 12.  

 

                         П Р И Л О З И: 

1. 

 

Решење Министарства саобраћаја ................................... 

 
ПРИЛОГ бр. 1 

 

2. 

 

 

Референтне листе или фотокопија уговора и  фактура из 

најмање три године обављања ове врсте услуга ............... 
 

ПРИЛОГ бр. 2 

3. 

 

Фотокопија радних књижица и возачких дозвола .......... 

 
ПРИЛОГ бр. 3 

 

4. Техничка спецификација .........                      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. 
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 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; 

- 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.  ЦЕНА 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са 

ПДВ-ом .  

Цена мора бити исказана у динарима. 

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. 

У случају  понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са 

одредбама  члана 92. Закона о јавним набавкама. 

 

2.14. РОК ПЛАЋАЊА 
Наручилац не прихвата авансно плаћање. 

Плаћање: у року од 45 дана од пријема уредно испостављене фактуре за 

предходни месец. 

 

2.15. 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.   

 

2.16. 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. 

 

2.17. 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; 
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у у говореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

радовима, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ на ангажовању у 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, одређен 

конкурсном документацијом, 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 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. 

 

2.18.  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. 

 

2.19. 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. 

 

2.20.  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. 
 

2.21.  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.  

 

2.22.  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 



11 

 

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. 
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3.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

 
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), а испуњеност наведених 

услова, понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. истог Закона. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

75. Закона, и то: 

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

регистар  

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

време објављивања позива за подношење понуде; 

4. 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; 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима; 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

1. Пословни капацитет: 

- најмање 3 године искуства уговореног превоза ученика, 

 
2. Кадровски капацитет: 

- најмање два запослена радника са возачком дозволом Д категорије, 

 

3. Технички капацитет: 

- да на основу власништва располаже са најмање 2 (два) соло аутобуса (градских, 

приградских или међуградских) који нису старији од 7 година од дана  отвара  понуда 

или или уколико не поседује у власништву, може користити закупљено возило; 

 -  да  располаже сервисном радионицом за техничко одржавање возила или да има                      

уговор о пословно-техничкој сарадњи са једном таквом радионицом. 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

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

извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

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

услове испуњавају заједно.  

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који доказује 

достављањем доказа (као прилог), у виду неоверене копије.  

 

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

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

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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 и то: 

 

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 из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду и  

      Уверење из казнене 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  

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  
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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.  Решење Министарства саобраћаја о обављању линијског и ванлинијског 

саобраћаја у земљи. Дозвола мора бити важећа. 

 

Предузетник: 

 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

Без обзира на датум издавања извода 

 
2.  Уверење из казнене 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 понудe. 

 

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. Решење Министарства саобраћаја о обављању линијског и ванлинијског 

саобраћаја у земљи. Дозвола мора бити важећа. (прилог 1) 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

одређених чланом 76. Закона, понуђач доказује и достављањем следећих доказа, 

сходно члану 77. ст.2. Закона:  

 

6. Потписаних и оверених референтних листа или фотокопија уговора и  фактура из 

најмање три године обављања ове врсте услуга; (прилог 2) 

 

7. Фотокопија радних књижица и  возачких дозвола са положеном  Д категоријом; 

(прилог 3) 
 

8.  Потписане и оверене Изјаве о техничком капацитету, са фотокопијама важећих 

(очитаних) саобраћајних дозвола, као и полисе осигурања, (прилог 4) 

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или 

лизингу. 
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Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним 

набавкама 

 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 

у понуди достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 

75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ), а услов под тачком 5. само за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 

Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона о јавним набавкама 

                      

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

ЗЈН (услови од 1 до 4. ), услов под тачком 5. дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова, док  додатне услове под тачком 1.2. 1), 2), 3)  испуњавају заједно. 
 

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. 
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ОБРАЗАЦ  1. 

 

                                                    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 превоза ученика, број 03/2015, мале 

вредности, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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); 

5. 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; 

6. Понуђач располаже довољним пословним, техничким и кадровским 

капацитетима; 

  

 

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  2.  
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

за подизвођача 

 
Подизвођач: ____________________________________________________________________, 

Седиште и адреса:_______________________________________________________________,  

Матични број : _________________________________________________________________, 

ПИБ: __________________________________________________________________________, 

 

ИСПУЊАВА све услове из члана 75. ЗЈН, за јавну набавку мале вредности број 

03/2015. - услуга превоза ученика ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, и то да: 

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

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

 

     У _______________________                                     Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 

 

     У _______________________                                    Овлашћено лице подизвођача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 

 

 

 
Напомене: Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и 

попунити за сваког подизвођача Овај образац потписују и оверавају печатом овлашћена лица 

понуђача и подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ  3. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа самостално 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ  

ОПШТИНА  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

Е-MAIL  

МАТИЧНИ БРОЈ  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ПИБ  

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)  

ТЕКУЋИ РАЧУН  

БАНКА  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ  

 

 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 

 
Напомена: Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и 

понуђачи који подносе заједничку понуду. 

Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај 

образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе 

понуђача 
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ОБРАЗАЦ  4.         

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА  

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ  

ОПШТИНА  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

Е-MAIL  

МАТИЧНИ БРОЈ  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ПИБ  

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)  

ТЕКУЋИ РАЧУН  

БАНКА  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ  

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
 

     У _______________________                                      Овлашћено лице подизвођача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
 

 

Напомена: Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити 

за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 5. 

 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 

 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015. - услуга превоза ученика ОШ 

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић , наступам и подносим понуду на следећи начин: 

 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 

 Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 1. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 

 2. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 

 3. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 

 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла 

 

 2. ______________________________________________________ члан групе 

 

 3. ______________________________________________________ члан групе 

 

 4. ______________________________________________________ члан групе 

 

 5. ______________________________________________________ члан групе 

 

 

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или  

носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин. 

 

 

 

 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
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ОБРАЗАЦ   5а. 

 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће 

подизвођаче: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ УСЛУГА 

ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

% 

 

 

1. 

   

 

 

2. 

   

 

 

3 

   

 

 

4 

   

 

 

5. 

   

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА: _____  % 

 

 

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 

40% укупне вредности радова. 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
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  ОБРАЗАЦ    6 

 

                                            

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 

 

 

 

 

Место и 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   6a 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга превоза 

ученика у Основној школи „Војвода Живојин Мишић“Рајковић, бр ЈН МВ 3/2015. 

Овлашћујемо члана групе _______________________________________________ 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 

ОВЛАШЋЕНИ 

ЧЛАН: 

  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. 

 

Место и датум: 

___________________   М.П.        ___________________________ 

                          /потпис овлашћеног лица/ 

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе 

понуђача. 
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ОБРАЗАЦ   7 .         

 
У складу са чланом 26. став 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 

следећу 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Понуђач: ______________________________________________________________________, 

 

Седиште и адреса:_______________________________________________________________,  

 

Матични број : _________________________________________________________________, 

 

ПИБ: __________________________________________________________________________, 

 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да понуду број 

_________________ од ____________. 2015. године, припремљену на основу позива за 

подношење понуда у поступку јавне набавке број ЈНМВ 3/2015. – услуга  превоза 

ученика Основне школе „Војвода Живојин Мишић“Рајковић, подносимо 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

 

 

 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај 

образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ  8. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо 

структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од 

____________. 2015. године, у поступку јавне набавке број ЈНМВ 3/2015—услуга 

превоза ученика ОШ „Војвода Живојин Мишић“Рајковић за 2015. годину -  део 

школске 2014/2015 и 2015/2016 године. 
 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

УКУПНО динара:  

 

 

 

Напомена:  

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. Закона о јавним набавкама. 

 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом), сматраће се да је понуђач 

доставио Захтев за накнаду трошкова. 

 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
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   ОБРАЗАЦ   9 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ   
     

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо 

користити следећа возила при вршењу услуге која је предмет јавне набавке - 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОШ „Војвода Живојин Мишић“  Рајковић, бр ЈНМВ 3/2015. и то: 

 

Ред. бр. Тип возила Регистарска ознака 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије важећих (очитаних) саобраћајних 

дозвола са потврдом о техничкој исправности возила и полисом. 
 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

 Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди                                                                                                                   

 

 

                                                                     
 
     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 
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ОБРАЗАЦ   10      

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Ред. 

број 

Релација / 

број ученика 

Цена 

превоза 

по дану 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна 

цена по 

дану са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

превоза за 116 

дана без  

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

превоза за 

116 дана са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Пауне (Царине) – 

Рајковић                    7 
  

 
 

 

2. 
Крчмар- Рајковић 

7 
  

 
 

 

3. 
Ћајинац - Рајковић 

3 
  

 
 

 

4. 
Живановића брдо-  

Рајковић                    2 
  

 
 

 

    

 

 

  

5. 
Богдановића брдо -

Рајковић                    8 
  

 
 

 

5. 
Осеченица(школа)- 

Рајковић                  21 
  

 
 

 
    

 
 

  

6. 
Живановића брдо-

школа Осеченица    4 
  

 
 

 
    

 
 

  

7. 
Богдановића брдо- 

школа Осеченица    4 
  

 
 

 

 
Осеченица(Језеро)-

Рајковић                    1 
  

 
 

 

 
Буковац(школа)-

Рајковић                 2   
  

 
 

 

8. 
Робаје (Плоче))-

Рајковић                  12 
  

 
 

 

 
      Укупна цена  

за све релације    /71 
  

 
 

 

 
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 укупну цену превоза по дану из Обрасца понуде без ПДВ-а; 

У колони 4 – уписати припадајући износ ПДВ-а; 

У колони 5 – уписати укупну цену по дану из Обрасца понуде са ПДВ-ом; 

У колони 6 – уписати укупну цену превоза за 116 дана  без ПДВ-а; 

У колони 7 –уписати укупну цену превоза за  116 дана  са ПДВ-ом;Понуђач може дописати и 

исказати и друге врсте трошкова који чине структуру цене. 

 

 

     У _______________________                                         Овлашћено лице понуђача       

 

   Дана    ______________ године                    М.П.        __________________________ 

 

 



28 

 

ОБРАЗАЦ   11      

 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 3/2015 

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 

 

 

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 Цена без ПДВ-а   

 

ПДВ  ____%:  

         Цена са ПДВ-ом:  

Плаћање: у року од 45 дана од пријема уредно испостављене фактуре за предходни месец 

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. 

 

 

Датум:________________ 

 

Потпис  одговорног лица:  

 

_______________ 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  12 
          Модел уговора 

 

УГОВОР 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 
 

Закључен дана  ____________. године 

 

Уговорне стране: 

 

1. Основна школа „Војвода Живојин Мишић“Рајковић, 14 202 Рајковић, коју 

заступа Олга Петровић, директор    школе, матични број 07134746,  ПИБ 

102216185, текући рачун број 840-718660-70  код Управе за трезор,  (у даљем 

тексту: Корисник услуга)  и 

       

2.    ________________________, из___________________, 

рачун број:______________  код __________________________________ банке,  

матични број: _______________________ ПИБ: 

______________________________________ кога заступа: 

________________________, директор, (у даљем тексту: Пружалац услуга) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је корисник услуга,  сходно одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12),  на основу 

Позива  за достављање понуда  бр. ______ од __________________, спровео поступак 

јавне набавке мале вредности услуга превоза ученика  (редни број набавке 3/2015);  

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је пружање услуга превоза ученика Корисника услуга на 

наставу и са наставе, од стране Пружаоца услуга,  до матичне школу у Рајковићу  

/једна смена дневно/ и обратно-у повратку од школе, наставним данима,  до 

31.12.2015.године - део  школске 2014/2015 и 2015/2016 године,  у свему према понуди 

Пружаоца услуге бр. ________________ (заводни бр.-  __  понуђача) која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део истог. 

 

Члан 3. 

Пружалац услуга  се обавезује да својим возилом, радним данима,  врши превоз 

ученика на следећим  релацијама:  

 

Пауне (Царине) – Рајковић    

Крчмар   -    Рајковић   

Ћајинац  -    Рајковић                                                                                                            

Живановића брдо - Рајковић 

Богдановића брдо - Рајк.  

Осеченица (школа)  -   Рајковић    

Живановића брдо-школа Осеченица 

Богдановића брдо-школа Осеченица 

Осеченица (језеро)  -   Рајковић          

Буковац (школа)-Рајковић                  

Робаје (Плоче))-Рајковић                   
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Пружалац услуга се обавезује да ће превоз ученика вршити два пута дневно – 

довоз  из места становања до школе и одвоз из школе  до места становања, по 

распореду звоњења Корисника услуга и то :          

- довоз ученика у школу у 8.05  часова – пре почетка наставе и  

- одвоз ученика из школе у 13.25 часова – после завршетка наставе. 

Зависно од потребе Корисника услуга термин довоза/ одвоза ученика може бити 

коригован. 

 

Члан 4.              
Укупна цена за услугу из члана 2. овог Уговора је _____________ динара без 

ПДВ-а, односно __________________динара са ПДВ-ом за све релације по једном дану.                                                

 Укупна вредност услуга до 31.12.2015.године - део  школске 2014/2015 и 

2015/2016.године,  за 116 наставних дана износи ____________________ без ПДВ-а 

(словима: ___________________________________________ ) , ПДВ (словима: 

___________________________________________ ) , односно ________________ са 

ПДВ-ом (словима: ________________________________________ ). 

 Уговорне стране су сагласне да је дата цена по ученику фиксна и не може се 

мењати, док ће се укупна цена услуга усклађивати са бројем ученика. 

                                    

Члан 5. 

Пружалац услуга се обавезује: 

- да обавља редован превоз ученика Корисника по школском календару радних 

дана до 31.12.2015.године , одговарајућим аутобусом, 

- да корисницима превоза обезбеди потребан број места у аутобусу, 

- да превоз ученика врши технички исправним аутобусом, што подразумева да 

исти има грејање у зимском периоду, 

- да аутобус буде у чистом стању, 

- да за случај потребе Корисника изврши привремену или трајну измену 

утврђеног дневног возног реда  и места поласка, односно доласка возила, 

- да за случај квара возила о свом трошку обезбеди превоз ученика  на наведеним 

релацијама  одговарајућим возилом, 

- да изда легитимације за превоз ученицима Корисника, а на основу спискова које 

је дужан  Корисник  да достави Пружаоцу услуга. 

 

Члан 6.              

Пружалац услуга сноси одговорност за штету насталу приликом превоза , 

повређивања лица која се превозе или друге нежељене последице за које се утврди да 

је узрок техничка неисправност возила. 

Корисник се обавезује да надокнади штету  коју током коришћења услуге 

превоза Пружаоцу услуга, намерно или крајњом непажњом  причине ученици 

Корисника. 

 

Члан 7.          

Наручилац се обавезује да за извршену услугу превоза из чл. 1. овог уговора 

плати пружаоцу услуга цену услуга утврђену  понудом из члана 1. овог уговора. 

Пружалац услуга испоставља рачун по извршењу услуге, до 10. дана у текућем 

за претходни месец и доставља га на плаћање.  

Наручилац се обавезује да накнаду за извршене услуге  из члана 1. овог уговора 

плати у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.  

Наручилац се обавезује да на почетку 2015/2016 школске године достави 
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Пружаоцу тачан списак ученика за сваку релацију посебно. 

 

 

Члан 8. 

Вршилац услуга је обавезан да врши услуге превоза ученика у складу са 

одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају и Закона о безбедности саобраћаја.  

 

Члан 9. 

О евентуалним примедбама на квалитет превоза,  Корисник ће благовремено 

писменим путем обавестити Пружаоца услуга, а Пружалац услуга се обавезује да у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације отклони оправдано наведене 

недостатке. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица 

обе уговорне стране и закључује се на период за 35 наставних дана. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од 

дана достављања писменог обавештења о отказу. 

Корисник има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног 

рока, ако Пружалац услуга не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним 

роковима,о чему ће писмено обавестити Пружаоца услуга. 

Корисник може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава 

за његову реализацију. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. Сматра се да је уговор раскинут по истеку 8 дана 

од дана пријема изјаве од стране пружаоца услуга. 

 

Члан 10. 
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона 

којим се регулишу облигациони односи и други прописи који регулишу ову област. 

Члан 11. 

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Ваљеву .  

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 ( два) примерка. 

 

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                                   ЗА КОРИСНИКА 

 

______________________                                     ____________________

                                                             
                 М.П.                                                                                                      М.П.     

 

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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ПРИЛОГ  –  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Услуге превоза се врше наставним данима, до 31.12.2015.г. у складу са 

годишњим планом рада школе и школским календаром за шк. 2014/2015 годину, 

односно 2015/2016, што износи оквирно 116 наставних дана, на следећим релацијама:  
 

                                                                                                               Број ученика                                           

Пауне (Царине) – Рајковић   .......................................................     7 

Крчмар   -    Рајковић  .................................................................      7 

Ћајинац  -    Рајковић  .................................................................      3                                                                                                          

Живановића брдо-Рајковић............................................................  2 

Богдановића брдо - Рајк. ..............................................................    8 

Осеченица (школа)  -   Рајковић   ..............................................    21 

Живановића брдо-школа Осеченица..........................................     4 

Богдановића брдо-школа Осеченица........................................       4 

Осеченица (језеро)  -   Рајковић   ..............................................       1      

Буковац (школа)-Рајковић                 ................................................. 2      

Робаје (Плоче))-Рајковић                    .................................................12 

 

                                                                                                           УКУПНО :        71 

            

 

Превоз ученика ће се вршити два пута дневно :  

 

1. долазак ученика из места становања до школе у Рајковићу - аутобус мора стићи 

испред школе у 8.05  часова – пре почетка наставе и  

 

2. повратак ученика из школе  до места становања - аутобус мора стићи испред 

школе у 13.25 часова – после завршетка наставе. 

 

Списак и број ученика-путника по релацијама за школску 2014/2015, односно 

2015/2016 годину Наручилац ће доставити у складу са уговором, односно за 

2015/2016.г. почетком школске године.                                           

 

Цена по ученику је фиксна и не може се мењати, док ће се укупна цена услуга 

усклађивати са бројем ученика. 

 

Спољашњост аутобуса мора бити чиста, а унутрашњост чиста и уредна. Температура у 

аутобусу мора бити прилагођена временским приликама. 
 

 

 


