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На пснпву шл. 31. став 1. ташка 8) и шл. 61. Закпна п јавним  набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15, 68/15 у даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 35 пд 12.03.2018. 
гпдине и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 
2017./2018. гпдини, пбликпване пп партијама пд 1 дп 7, брпј 36 пд 12.03.2018. гпдине, 
припремљена је: 

 

 

за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзија  

у шкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 7, 
пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине 
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1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке брпј 1.2.1./2018 су услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 
2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 7. 

Назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
Услуге прганизације путпваоа – 63516000 

       
Ппдаци п наручипцу 
Нарушилац: .....................................  Oснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“ 
Адреса: …......................................... Зреоанин, Стражилпвска бб.  
Интернет страница:......................... www.ppnjzr.edu.rs 

 Врста ппступка јавне набавке 
Нарушилац спрпвпди јавну набавку услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 2017./2018. 
гпдини у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са шл.39. Закпна п јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 Кпнтакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за кпнтакт: Радищић Владимир 
е - mail адреса (или брпј факса): ppnjzrpra@gmail.com 
 
2. ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ ПБЛИКПВАНА ПП ПАРТИЈАМА И ТП: 

- партија 1. Екскурзија за ушенике I разреда 
- партија 2. Екскурзија за ушенике II разреда 
- партија 3. Екскурзија за ушенике III разреда 
- партија 4. Екскурзија за ушенике IV разреда 
- партија 5. Екскурзија за ушенике V разреда 
- партија 6. Екскурзија за ушенике VI разреда 
- партија 7. Екскурзија за ушенике VII разреда 

 
 

Наппмена: Све екскурзије су једнпдневне. Екскурзије ће бити реализпване у априлу, 
мају и јуну месецу 2018. гпдине щтп ће накнаднп бити прецизиранп а најкасније 15 
дана пре извпђеоа екскурзије (у зависнпсти пд временских услпва, пствариваоа 
садржаја екскурзије, итд.). Свака екскурзија (партија) ће бити реализпвана у засебнпм 
термину.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

mailto:ppnjzrpra@gmail.com
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ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:  
Екскурзија, кап пблик пбразпвнп – васпитнпг рада, јесте да дппринесе пствариваоу циљева и 
задатака пбразпваоа и васпитаоа, циљева и задатака наставних предмета, кап и неппсреднп 
уппзнаваое с ппјавама и пднпсима у прирпднпј и друщтвенпј средини, с културним, истпријским 
и духпвним наслеђем и привредним дпстигнућима. 

 
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:  
Прпдубљиваое, прпщириваое и пбпгаћиваое знаоа и искустава ушеника, ппвезиваое и 
примеоиваое знаоа и умеоа, развијаое љубави према птачбини, оенпј истприји, култури и 
прирпдним лепптама, негпваое ппзитивнпг пднпса према свим оеним грађанима и оихпвим 
наципналним, културним, етишким и естетским вреднпстима, негпваое сплидарнпсти, хуманизма, 
другарства и псећаја заједнищтва, усппстављаое неппсреднијих пднпса између наставника и 
ушеника и ушеника међуспбнп, прпушаваое пбјеката и фенпмена у прирпди, упшаваое узрпшнп-
ппследишних пднпса у кпнкретним прирпдним и друщтвеним услпвима, уппзнаваое с нашинпм 
живпта и рада људи ппјединих крајева, развпј и практикпваое здравих стилпва живпта, развијаое 
свести п знашају пдрживпг развпја и изграђиваое екплпщких навика и навика защтите живптиоа, 
развијаое сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа и саппщтаваоа инфпрмација из разлишитих 
извпра, пснаживаое ушеника у прпфесипналнпм развпју, ппдстицаое сампсталнпсти ушеника и 
пдгпвпрнпсти за сппственп ппнащаое, развијаое сппспбнпсти пријентације у прпстпру. 
 

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ: Пстварује се на пснпву наставних планпва и прпграма пбразпвнп – 
васпитнпг рада и щкплскпг прпграма.  
 

ИЗВПЂЕОЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Пдељенски старещина кппрдинира пствариваое садржаја и активнпсти 
предвиђених прпгрампм екскурзије, стара се п безбеднпсти и ппнащаоу ушеника.  
 

УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Екскурзија се oрганизује и извпди уз претхпдну писмену 
сагласнпст рпдитеља, пп правилу за најмаое 60% ушеника истпг разреда и укпликп су пстварени 
услпви за пствариваое циљева и задатака екскурзијe. Нарушилац дпставља ппнуђашу кпнашан 
списак ушеника и наставника кпјима ће бити пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) 
дана пре датума реализације услуге. Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм 
угпвпра накпн реализације услуге. 

 
ПРПЦЕОЕН БРПЈ УЧЕНИКА:  

1. Партија бр. 1: 115 ученика + 6 пдељенских старешина 

2. Партија бр. 2: 115 ученика + 6 пдељенских старешина 

3. Партија бр. 3: 125 ученика + 6 пдељенских старешина 

4. Партија бр. 4: 150 ученика + 6 пдељенских старешина 

5. Партија бр. 5: 125 ученика + 7 пдељенских старешина 

6. Партија бр. 6: 125 ученика + 6 пдељенских старешина 

7. Партија бр. 7: 145 ученика + 7 пдељенских старешина 

 

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И 
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП 

ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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Агенција је дужна да се придржава утврђених ппштих услпва путпваоа и прпграма 
путпваоа, и да:  

 Ушеници накнаднп нищта не плаћају.  

 Приликпм закљушиваоа угпвпра се пбавеже да ће превпзник пре птппшиоаоа 
путпваоа ппднети:  

- Записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана; 
- Тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна два дана – за 

впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника.  
 

 Пбезбеди пптребне услпве за удпбан и безбедан превпз ушеника у пднпсу на 
ангажпвани брпј аутпбуса и распплпживи брпј седищта, кап и да се превпз не пбавља 
нпћу, у времену пд 22:00 дп 05:00 шаспва.  

 Пмпгући да Министарствп унутращоих ппслпва РС изврщи кпнтрплу дпкументације и 
технишке исправнпсти впзила пдређених за превпз неппсреднп пре птппшиоаоа 
путпваоа. Укпликп надлежни прган унутращоих ппслпва утврди неисправнпст 
дпкументације или технишку неисправнпст впзила, или билп кпји други разлпг у 
ппгледу психпфизишке несппспбнпсти или недпвпљнпг пдмпра впзаша, директпр или 
струшни впђа пута пбуставиће путпваое дп птклаоаоа упшених недпстатака, а настале 
трпщкпве снпси ппнуђаш. 
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ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКПЛСКУ 2017./2018. ГПДИНУ 

 
Наппмена: Ппнуђаш је дужан да све услуге изведе у складу са свим важећим прпписима и 
нпрмативима и према Плану и прпграму екскурзије пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“. 
 
 

ПАРТИЈА 1. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ I РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

ЦАРСКА БАРА 

Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (9h). 
Пбилазак, ппсета и анимација уз пбрпк у етнп салащу Лујза. 
Пдлазак дп Царске баре – впжоа брпдићем. 
Слпбпднп време. 
Ппвратак испред щкпле пкп 17h. 
 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за Етнп салащ „Лујзу“ и впжоу брпдићем пп Царскпј бари;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 6 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п деци за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III TEХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 
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ПАРТИЈА 2. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ II РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

НПВИ САД – ПЕТРПВАРАДИН – СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (9h). 
Дплазак у Нпви Сад, ппсета Прирпдоашкпм музеју. 
Наставак пута дп Сремске Каменице – пбилазак музеја Ј.Ј. Змаја. 
Пдлазак дп Петрпварадина – уппзнаваое са Петрпварадинскпм тврђавпм и оенпм истпријпм. 
Наставак пута дп Сремских Карлпваца и пбилазак центра С. Карлпваца 
Ппвратак испред щкпле пкп 19h. 
 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за Прирпдоашки музеј и музеј Ј.Ј. Змаја;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 6 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п деци за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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ПАРТИЈА 3. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ III РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

 

СУБПТИЦА – ЗПП ВРТ – ФАНТАСТ  
 

Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (8h). 
Путпваое прекп Бешеја и ппсета двпрцу Фантаст. 
Наставак пута дп Субптице, пбилазак центра града. 
Пдлазак дп Палића – ппсета Зпплпщкпм врту.  
Слпбпднп време. 
Ппвратак испред щкпле пкп 19h. 
 
 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за Фантаст и Зпплпщки врт;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 6 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п деци за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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ПАРТИЈА 4. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ IV РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

БЕПГРАД – АВАЛСКИ ТПРАО  
 

Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (8:30h). 
Пдлазак дп Суршина – пбилазак Ваздухпплпвнпг музеја.  
Наставак пута дп Авале – ппсета авалскпм тпроу. 
Пдлазак дп Калемегдана – пбилазак и разгледаое. 
Слпбпднп време. 
Ппвратак испред щкпле пкп 19h. 
 
 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за Ваздухпплпвни музеј и Авалски тпрао;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 6 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п децу за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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ПАРТИЈА 5. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ V РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

ДВПРЦИ ВПЈВПДИНЕ  

 

Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (8h). 
Путпваое прекп Меленаца дп Нпвпг Бешеја, пбилазак двпрца  Спкплац 
Наставак пута и ппсета двпрцу Фантаст 
Пдлазак дп Кулпина и ппсета истпименпг двпрца. 
Пдлазак у Нпви сад и слпбпднп време у центру Нпвпг Сада 
Ппвратак испред щкпле пкп 19h. 
 

 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за двпрце Спкплац, Фантаст и Кулпин;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 7 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п децу за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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ПАРТИЈА 6. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ VII РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

СМЕДЕРЕВП  
 
Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (8h). 
Путпваое прекп Паншева дп Смедерева – пбилазак Смедеревске тврђаве  
Наставак пута дп Кпстплца – ппсета Виминацијуму. 
Пдлазак дп Сребрнпг језера, слпбпднп време . 
Ппвратак испред щкпле пкп 20h. 
 

 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 улазнице за Смедеревску тврђаву и Виминацијум;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 6 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п децу за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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ПАРТИЈА 7. 

ПЛАН И ПРПГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ VII РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ПЕТАР ПЕТРПВИЋ ОЕГПШ“ ИЗ ЗРЕОАНИНА 

ШКПЛСКА 2017./2018. гпдина 
 

АРАНЂЕЛПВАЦ  
 
Време пдржаваоа: У II кварталу 2018. гпдине (април, мај или јун) – једнпдневна екскурзија 

Садржај (планирани пбиласци):  

Пплазак испред щкпле у дпгпвпренп време (8h). 
Впжоа прекп Бепграда дп Тпппле – Ппленца. 
Ппсета задужбини Карађпрђевића. 
Наставак пута дп Аранђелпвца – ппсета Букпвишкпј баои. 
Слпбпднп време. 
Ппвратак испред щкпле пкп 20h. 
 

 

У цену урачунати: 

 трпщкпве превпза;  

 трпщкпве впдиша за сваки аутпбус;  

 плаћена улазница за задужбину Карађпрђевића;  

 трпщкпви псигураоа;  

 гратис за впђу пута;  

 гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу – 7 пдељеоа;  

 гратис за 1 ушеника на 15 ушеника кпји плаћају;  

 трпщкпве платнпг прпмета;  

 трпщкпви прганизације путпваоа.  
 

У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу п децу за наставнике. Ученици не смеју да 
имају никакве накнадне трпшкпве. 
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 УСЛПВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:   

 Ппнуђаши су дужни да щкпли дпставе: Прпграм и ппщте услпве путпваоа кпји мпрају 
да садрже све елементе кпји су прпписани закпнпм кпјим се уређује делатнпст туризма. 
Ппнуђаш је дужан да се придржава утврђеним ппщтим услпвима путпваоа и прпграма 
путпваоа. 

 У кпнашну цену је пптребнп да буду урашунати сви трпщкпви. Ушеници не смеју нищта 
накнаднп да плаћају. Ппнуда мпра да садржи ппјединашну цену пп ушенику. 
Брпј гратис места израшунава се сразмернп брпју плативих према ппнуди.  
Брпј гратиса: један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за пдељенске 
старещине – пратипце пп пдељеоу 

 Услпви путпваоа: Ппнуђаш се пбавезује да за реализацију превпза, пбезбеди 
виспкпппдни, климатизпвани туристишки аутпбус, са видеп и аудип ппремпм.  
Приликпм закљушеоа угпвпра, ппнуђаш је за сваки аутпбус, у пбавези да пбезбеди пре 
реализације превпза сву пптребну дпкументацију п технишкпј исправнпсти и другу кпја је 
предвиђена услпвима у тендерскпј дпкументацији. 

 Неппсреднп пре птппшиоаоа путпваоа, пргани унутращоих ппслпва ће изврщити 
кпнтрплу дпкументације и технишке исправнпсти свакпг впзила кпје је пдређенп за превпз 
ушеника. Укпликп се утврди неисправнпст дпкументације, технишка неисправнпст впзила, 
или билп кпји разлпг у ппгледу психпфизишке сппспбнпсти впзаша, директпр или струшни 
впђа пута пбуставиће путпваое све дпк се упшене неправилнпсти не птклпне у пптпунпсти. 
Превпз ушеника не сме да се врщи нпћу у времену пд 22:00 дп 05:00 шаспва.   
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КПНТРПЛА КВАЛИТЕТА 
 
 

Кпнтрплу квалитета пружених услуга врщиће впђа пута – пдгпвпрнп лице 
(директпр) нарушипца или лице кпје пн пвласти. П свим недпстацима приликпм 
реализације екскурзије пдмах ће се сашинити записник у писанпм пблику кпји пптписују 
пдгпвпрнп лице нарушипца, туристишки впдиш именпван пд стране пдгпвпрнпг лица 
извпђаша екскурзије и присутни наставници пратипци. П свим недпстацима туристишки 
впдиш пдмах телефпнпм, а када буде мпгуће и електрпнскпм ппщтпм извещтава 
пдгпвпрнп лице извпђаша наставе у прирпди и у дпгпвпру с оим птклаоа недпстатке. 

 

Укпликп туристишки впдиш пута именпван пд стране пдгпвпрнпг лица извпђаша 
екскурзије пдбије да пптпище писани записник или да извести пдгпвпрнп лице извпђаша 
екскурзије, впђа пута – пдгпвпрнп лице (директпр) нарушипца или лице кпје пн пвласти 
известиће пдмах телефпнпм, а када буде мпгуће и електрпнскпм ппщтпм извещтава 
пдгпвпрнп лице извпђаша екскурзије п трпщку извпђаша екскурзије. 

 

Накпн реализације екскурзије у рпку пд 3 (три) дана впђа пута – пдгпвпрнп лице 
(директпр) нарушипца или лице кпје пн пвласти, туристишки впдиш пута именпван пд 
стране пдгпвпрнпг лица извпђаша екскурзије и пдгпвпрнп лице извпђаша екскурзије или 
лице кпје пн пвласти дужни су да сашине записник п реализпванпј екскурзије у кпме ће 
бити наведени сви недпстаци садржани у записницима п недпстацима приликпм 
реализације екскурзије, пдступаоа пд плана путпваоа и прпценат умаоеоа цене за 
угпвпрене, а не реализпване прпграмске садржаје. 
 

Укпликп дпгпвпр није мпгућ нарушилац мпже реализпвати средствп пбезбеђеоа за 
дпбрп изврщеое ппсла. 
 

 
 
 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                                   Ппнуђаш: 
 
 

              (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
 
 
 
 
Наппмена: Ппнуђаш свпјим пптписпм гарантује да је уппзнат и да прихвата врсту, ппис услуга и 

нашин спрпвпђеоа кпнтрпле квалитета.  
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I) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ  из члана 75. ЗЈН 

Правп ушещћа има сваки заинтереспвани ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве 
према шлану 75. став 1. и 2. Закпна п јавним набавкама, и тп: 

 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 
75. ст. 1. таш. 1) Закпна);  

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна); 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шл. 75. ст. 1. таш. 
4) Закпна);  

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 

јавне набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна); Да ппседује важећу дпзвплу за пбављаое 
пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана - лиценца Министарства 
тргпвине, туризма и услуга Републике Србије п испуоенпсти за пбављаое ппслпва 
прганизпваоа туристишких путпваоа (лиценца за рад) (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна)  

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 
време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 

 
 

2. ДПДАТНИ УСЛПВИ  из члана 76. ЗЈН 

Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији захтева дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне 
набавке и тп: 

- Да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује прпписану гаранцију путпваоа 
за слушај инсплвентнпсти и ради накнаде щтете путнику настале неиспуоеом, 
делимишним испуоеоем или неуредним испуоеоем угпвпрних пбавеза, са 
укупним лимитпм ппкрића пд најмаое 300.000,00 €, у складу са пдредбама 
Правилника п врсти и услпвима гаранције путпваоа, нашину активираоа и другим 
услпвима кпје мпра да испуни прганизатпр путпваоа у зависнпсти пд врсте 
прганизпванпг путпваоа („Службени гласник РС“ брпј 2/2016). 

- Да у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује (у свпјини, пп пснпву закупа, лизинга 
или угпвпра п ппслпвнп – технишкпј сарадои) најмаое 3 (три) регистрпвана 
аутпбуса виспке туристишке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и 
пзвушеоем, не старија пд 10 гпдина. 

- Референт листа – пптврда да је ппнуђаш у претхпдних пет гпдина пружип услуге 
прганизпваоа излета, екскурзија и наставе у прирпди кпјпм дпказује референце и 
искуствп у ђашкпм и пмладинскпм туризму. 

- Да у мпменту ппднпщеоа ппнуде има Прпграм путпваоа за партију за кпју ппднпси 
ппнуду, кап и Ппщте услпве путпваоа; 

 
 

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
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II) УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН а у складу са 
чланпм 77. став 4. ЗЈН и пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на 
следећи начин: 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппнуђаша – 
укпликп ппднпси сампсталну ппнуду или ппнуду са ппдизвпђашем 
(Пбразац 1 из кпнкурсне дпкументације); 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппдизвпђаша – 
укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем (Пбразац 2 из кпнкурсне 
дпкументације); 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за шлана групе – за 
све ушеснике у заједнишкпј ппнуди (Пбразац 3 из кпнкурсне дпкументације). 

 

 

 Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН а у складу са пвпм 

кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин: 

- Дпстављаоем непверене фптпкппије важеће лиценце за пбављаое ппслпва 
прганизпваоа туристишких путпваоа кпју издаје Регистратпр туризма, на пснпву 
шлана 51. Закпна п туризму (“Сл.гласник РС“бр.36/2009, 88/2010, 99/2011-др. 
Закпн, 93/2012 и 84/2015). Пвај дпказ Ппнуђаш дпставља и за Ппдизвпђаше, 
пднпснп дпстављају сви шланпви групе Ппнуђаша).  

 

 

 Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 2. ЗЈН а у складу са пвпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин: 

- Дпстављаоем Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН 
(Пбразац из кпнкурсне дпкументације); 

Укпликп ппнуђаш не дпстави тражене дпказе за пбавезне услпве ппнуда ће бити 
пдбијена кап битни недпстатак ппнуде, щтп је у складу са шланпм 106. став 1. ташка 1 и 2. 
Закпна п јавним набавкама. 

У складу са шланпм 79. став 2. ЗЈН, Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да 
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п 
испуоенпсти услпва. 

Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 
дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац 
ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј 
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп 
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј 
набавци и да је дпкументује на прпписан нашин. 

 

 Испуоенпст дпдатних услпва из члана 76 ЗЈН ппнуђач дпказује на следећи 
начин: 

 

- Да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује прпписану гаранцију путпваоа 
за слушај инсплвентнпсти и ради накнаде щтете путнику настале неиспуоеом, 
делимишним испуоеоем или неуредним испуоеоем угпвпрних пбавеза, са 
укупним лимитпм ппкрића пд најмаое 300.000,00 €, у складу са пдредбама 
Правилника п врсти и услпвима гаранције путпваоа, нашину активираоа и другим 
услпвима кпје мпра да испуни прганизатпр путпваоа у зависнпсти пд врсте 
прганизпванпг путпваоа („Службени гласник РС“ брпј 2/2016). 

Дпказ: фптпкппија важеће пплисе псигураоа.  
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- Да у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује (у свпјини, пп пснпву закупа, лизинга 
или угпвпра п ппслпвнп – технишкпј сарадои) најмаое 3 (три) регистрпвана 
аутпбуса виспке туристишке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и 
пзвушеоем не старијим пд 10 гпдина. 
Дпказ: Пппуоен и пверен пбразац 4 из кпнкурсне дпкументације. 
Ппнуђаш је у пбавези да на дан реализације екскурзије пбезбеди Записник п 
технишкпј исправнпсти аутпбуса кпји није старији пд 5 дана, кап и тахпграфске 
улпщке за впзаше за ппследоа два дана пре дана ппласка на екскурзију. 

 

- Референт листа – пптврда да је ппнуђаш у претхпдних пет гпдина пружип услуге 
прганизпваоа излета, екскурзија и наставе у прирпди кпјпм дпказује референце и 
искуствп у ђашкпм и пмладинскпм туризму. 
Дпказ: Пппуоен и пверен пбразац 5 - референтна листа на страни 22. кпнкурсне 
дпкументације 

- Да у мпменту ппднпщеоа ппнуде има Прпграм путпваоа за партију за кпју ппднпси 
ппнуду, кап и Ппщте услпве путпваоа; 
Дпказ: Пригинал или пверени Прпграм путпваоа у писанпј фпрми у складу са Закпнпм п 
туризму са садржајем датим у ппзиву и кпнкурснпј дпкументацији, кап и Ппщте услпве 
путпваоа у складу са Закпнпм п туризму 
 
ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (члан 80. ЗЈН)  
Ппнуђаш мпже за делимишнп изврщеое јавне набавке ангажпвати ппдизвпђаша једнпг 

или вище оих. Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних 
услпва из шлана 75.став 1. ташке 1,2 и 4 ЗЈН – Пбразац из кпнкурсне дпкументације; а дпказ п 
испуоенпсти услпва из шл. 75 став 1. ташка 5) ЗЈН укпликп је предвиђен кпнкурснпм 
дпкуметацијпм за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Дпдатне услпве 
испуоава самп ппнуђаш. Услпв из шл.75. став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни сваки ппдизвпђаш, 
дпказује се дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу пбавеза из важећих прпписа (Изјава је 
саставни деп Кпнкурсне дпкументације). Наведену Изјаву за свакпг ппдизвпђаша дпставља и 
пптписује пвлащћенп лице ппдизвпђаша. Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, 
пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа испуоенпсти услпва.  
 

ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ ( члан 81. ЗЈН)  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 

испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1,2 и 4 ЗЈН. (Пбразац из кпнкурсне 
дпкументације); Услпв из шлана 75.став 1.таш. 5) Закпна п ппседпваоу лиценце за пбављаое 
ппслпва прганизпваоа и реализпваоа туристишких путпваоа у земљи и инпстранству, дужни 
су да испуне сви ппнуђаши из групе ппнуђаша. Услпв из шл.75. став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни 
сваки шлан заједнишке ппнуде, дпказује се дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу пбавеза из 
важећих прпписа (Изјава је саставни деп Кпнкурсне дпкументације). Наведену Изјаву за 
свакпг шлана заједнишке ппнуде дпставља и пптписује пвлащћенп лице шлана групе ппнуђаша. 
Дпдатне услпве испуоавају заједнишки сви шланпви кпнзпрцијума. 
 

Ппнуђаш, ппдизвпђаш и сваки шлан групе ппнуђаша у пбавези је да дпстави лиценцу 
за прганизацију и реализацију туристишких путпваоа у земљи и инпстранству, издату у 
складу са пдредбама Закпна п туризму („Службени гласник РС“ брпј 36/2009, 
88/2010,99/2011 и 93/2012), у виду непверене фптпкппије. 
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ПБРАЗАЦ 1 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
Ппнуђаш  

Адреса  

Матишни брпј  ПИБ    

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп 

партијама пд 1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије; 

Кап ппнуђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних ппдатака прекрщај, 
у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 

 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                                   Ппнуђаш: 
 
 

              (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или ппнуђаш кпји 

наступа са ппдизвпђашем, Пбразац изјаве пппуоава, пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша.  
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ПБРАЗАЦ 2 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник ппдизвпђаша дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 
Ппдизвпђаш  

Адреса  

Матишни брпј  ПИБ    

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп 

партијама пд 1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или давао а мита, кривишнп делп преваре; 

3) ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије; 

Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних 
ппдатака прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 

 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                                 

      Ппдизвпђаш: 
 
 

        (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша,  Пбразац изјаве мпра бити 

пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица свакпг 
ппдизвпђаша. Пбразац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
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ПБРАЗАЦ 3 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник шлана групе ппнуђаша дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 
Члан групе ппнуђаша  

Адреса  

Матишни брпј  ПИБ    

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија у щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп 

партијама пд 1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије; 

Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних ппдатака 
прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 
 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                       Члан групе ппнуђаша: 
 
 

        (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда),  Пбразац изјаве 

мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица шлана 
групе ппнуђаша. Пбразац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака за свакпг 
шлана групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 4 

 

 
 
 

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА  
У ППГЛЕДУ ППСЕДПВАОА АУТПБУСА 

 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да ппседујемп 
(у свпјини, пп пснпву закупа, лизинга или угпвпра п ппслпвнп – технишкпј сарадои) 
најмаое 3 (три) регистрпвана аутпбуса виспке туристишке класе са клима уређајем, ТВ и 
ДВД уређајем и пзвушеоем, не старијим пд 10 гпдина, за пптребе реализације екскурзије 
Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ из Зреоанина. 
 
 
 
 
 

                    (Местп  и  датум)                                                                   Ппнуђаш: 
 
 

              (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 

 

 

 
Наппмена: Ппнуђаш даје инфпрмације ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. 

У прилпгу дпставити фптпкппије – шиташе важећих сапбраћајних дпзвпла кап дпказ п 
старпсти аутпбуса, пднпснп угпвпре п закупу, лизингу или ппслпвнп – технишкпј 
сарадои са превпзникпм.  
У супрптнпм, сматраће се да ппнуђаш није дпказап испуоенпст пвпг дпдатнпг услпва. 
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ПБРАЗАЦ 5 
 
 
 

Р Е Ф Е Р Е Н Т Н А   Л И С Т А 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА У ПРЕТХПДНИХ ПЕТ ГПДИНА 
(за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. гпдину) 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да смп за перипд пд 
предхпдних пет гпдина (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гпдине) реализпвали услуге 
прганизпваоа излета, екскурзија и наставе у прирпди и тп: 

 

Ред. бр. Изврщене услуге Гпдина Нарушилац 

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

  
  

 
Наппмена: Гпроу табелу пппунити,  
У слушају пптребе, пбразац кппирати. 
 
Нарушилац задржава правп да изврщи прпверу ташнпсти ппдатака.  
Ппнуђаш се пбавезује да на ппзив Нарушипца, дпстави пптврде п реализпваним услугама 
прганизпваоа излета, екскурзија и наставе у прирпди на нашин и у примеренпм рпку кпји 
пдреди Нарушилац.  
Укпликп ппнуђаш на ппзив Нарушипца не дпстави тражене дпказе, Нарушилац ће оегпву 
ппнуду пдбити. 
 
 

                    (Местп  и  датум)                                                                   Ппнуђаш: 
 
 

             (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
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ПБРАЗАЦ 6. 

 
ИЗЈАВА 

п дпстављаоу средстава финансијскпг пбезбеђеоа  
за испуоеое угпвпрних пбавеза у случају дпделе угпвпра 

 

 

На пснпву шлана 13. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС“, 
бр. 86/15), ппнуђаш ___________________________________________(навести назив 
ппнуђаша) са седищтем у ____________________, кпјег заступа 
______________________________(навести лице кпје заступа ппнуђаша), даје следећу:  
 
 

И З Ј А В У 
 
Пбавезујем се да ћу у предметнпј набавци услуга извпђеоа екскурзија у щкплскпј 
2017/2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 7, у слушају дпделе угпвпра за једну, 
вище или све партије, дпставити нарушипцу средства финансијскпг пбезбеђеоа, 
предвиђена кпнкурснпм дпкументацијпм и мпделпм угпвпра, и тп: пригинал сппствену 
бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице кпд 
Нарпдне банке Србије:  
 

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) 
дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра;  

 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра са рпкпм важнпсти 
30 дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра;  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                    (Местп  и  датум)                                                                   Ппнуђаш: 
 
 

              (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                               М.П.                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
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Критеријум за пцеоиваое ппнуда је најнижа ппнуђена цена. На пснпву ппнуђене цене сашиниће 
се ранг листа, ппнуда ппнуђаша са најнижпм ппнуђенпм ценпм, кап првпрангирана ппнуда, дп 
ппнуде ппнуђаша са највищпм ппнуђенпм ценпм. У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда 
са истпм ппнуђенпм ценпм, нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп 
ће кап најппвпљнија бити прихваћена ппнуда кпја има дужи рпк важеоа ппнуде, а укпликп две 
или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену и исти рпк важеоа ппнуде избпр ппнуђаша 
изврщиће се жребаоем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
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VI   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 1.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА 



 
  
 

страна 27/137 

 

Партија 1. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзија , у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 
38 пд 14.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 1. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

страна 29/137 

 

 

г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге  
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за Етнп салащ „Лујзу“ и впжоу брпдићем 

пп Царскпј бари, трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених 
аранжмана, гратис за впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и 
трпщкпве прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. 
гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 115 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 
 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне рате, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 6 пдељеоа) 
 

 
ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА I РАЗРЕДА И 

УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 

 
 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 

Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице  
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 Партија 1. 
 

2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија, у щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд  
1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра 
са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  
пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп 
пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/12, 
14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине. 

за партију 1. Екскурзија за ученике I разреда 
 

Закљушен између: 
 

1. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

1. ____________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

 

VII   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац Пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике I разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у щкплскпј 
2017/2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018. , 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
  
 
 
 



 
  
 

страна 36/137 

 

Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 



 
  
 

страна 37/137 

 

 
Члан 9.  

У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 
се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  
1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10% пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 
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  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 1. Екскурзија за ученике I разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа____________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника I разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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VIII   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 2.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ II РАЗРЕДА 
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Партија 2. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд  1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 
38 пд 14.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 2. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ II РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету,  
кпличини и ппису услуге  
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за Прирпдоашки музеј и музеј Ј.Ј. Змаја, 

трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, гратис за 

впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве 
прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 115 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне рате, дп 10.06.2018. гпдине 

 

4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 
пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 6 пдељеоа) 

 

 
ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА II РАЗРЕДА И 

УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 

 
 

 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
 

Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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Партија 2. 
 

2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија, у щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд  
1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра 
са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  
пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп 
пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 2. Екскурзија за ученике II разреда 
 

Закљушен између: 
 

2. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

2. ____________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

IX   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике II разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у щкплскпј 
2017/2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018, 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  

У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 
се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  
1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 
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  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 2. Екскурзија за ученике II разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника II разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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X   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 3.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА 
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Партија 3. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије, у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине, за 
ПАРТИЈУ 3. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге  
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за Фантаст и Зпплпщки врт, трпщкпве 

псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, гратис за впђу пута, 
гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве прганизпваоа 
путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим и 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 125 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне ратe, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 6 пдељеоа) 
 

 
ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА III РАЗРЕДА И 

УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 

 
 

 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа  екскурзије , щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп 
ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  
пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп 
пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 3. Екскурзија за ученике III разреда 
 

Закљушен између: 
 

3. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

5. ____________________________

________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

XI   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике III разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у щкплскпј 
2017/2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018. , 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  
У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 

се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 
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  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 3. Екскурзија за ученике III разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника III разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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XII   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 4.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА 
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Партија 4. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије , у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине, за 
ПАРТИЈУ 4. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге 
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за Ваздухпплпвни музеј и Авалски тпрао, 

трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, гратис за 

впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве 
прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим  
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 150 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне ратe, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 6 пдељеоа) 
 

 

ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА И 
УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 
 

 
 

Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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Партија 4. 
 

2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа  екскурзије , щкплскпј  2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд  
1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра 
са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 4. Екскурзија за ученике IV разреда 
 

Закљушен између: 
 

4. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

6. ____________________________

________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

XIII   MПДЕЛ УГПВПРА 



 
  
 

страна 80/137 

 

Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике IV разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у 
щкплскпј 2017/2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 
1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018, 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  
У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 

се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
           Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 
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  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 

 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 4. Екскурзија за ученике IV разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника IV разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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XIV   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 5.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ V РАЗРЕДА 
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Партија 5. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије, у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине, за 
ПАРТИЈУ 5. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ V РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге  
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за двпрце Спкплац, Фантаст и Кулпин, 

трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, гратис за 

впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве 
прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 125 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне ратe, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 7 пдељеоа) 
 

 
ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА V РАЗРЕДА И 

УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 

 
 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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Партија 5. 
 

2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа  екскурзије , щкплскпј 2017./2018. гпдини, пбликпвану пп партијама пд  
1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра 
са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, 
пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 5. Екскурзија за ученике V разреда 
 

Закљушен између: 
 

5. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

7. ____________________________

________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

XV   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике V разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у щкплскпј 
2017/2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018, 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  

У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 
се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм  важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 



 
  
 

страна 98/137 

 

  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 5. Екскурзија за ученике V разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 
У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника V разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 

Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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XVI   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 6.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ VI РАЗРЕДА 
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Партија 6. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије, у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине, за 
ПАРТИЈУ 6. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ VI РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге пп једнпм ученику 
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, улазнице за Смедеревску тврђаву и Виминацијум, 

трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, гратис за 

впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве 
прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 125 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне ратe, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 6 пдељеоа) 
 

 
 

ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА И 
УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 

 
 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа  екскурзије , щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп 
ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 6. Екскурзија за ученике VI разреда 
 

Закљушен између: 
 

6. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

8. ____________________________

________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

XVII   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике VI разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 
1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018. 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  
У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 

се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 
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  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 6. Екскурзија за ученике VI разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника VI разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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XVIII   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 7.  
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА 
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Партија 7. 

П П Н У Д А 
 

 
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије, у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1. / 2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине, за 
ПАРТИЈУ 7. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА 
 
 

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Пвлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у 
заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена према врсти, техничким карактеристикама, квалитету, 
кпличини и ппису услуге  
(у цену аранжмана урашунати: превпз туристишким аутпбусима виспке категприје, 
трпщкпве впдиша за сваки аутпбус, ппсету задужбини Карађпрђевић и Букпвишкпј 

баои, трпщкпве псигураоа, гратис за једнпг ушеника на 15 плаћених аранжмана, 
гратис за впђу пута, гратис за пдељеоскпг старещину пп пдељеоу, кап и трпщкпве 
прганизпваоа путпваоа и платнпг прпмета; термин – II квартал 2018. гпдине.) 
 

                                                                            ППНУЂЕНА ЦЕНА у динарима 

Цена за једнпг ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији 
предметне јавне набавке 

 

Укупна цена кпју плаћа Нарушилац за 145 
планираних ушеника са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у 
реализацији предметне јавне набавке 

 

наппмена: с пбзирпм да је у питаоу набавка туристишке услуге, цена се исказује без ПДВ-а - 
шлан. 35. став 7. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 ,..., 
03/2015 и 5/2016 (усклађени. дин. изн.)) 

 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
3) Рпк  плаћаоа: 3 месечне ратe, дп 10.06.2018. гпдине 

 
4) Брпј гратиса: Један ушеник на 15 плаћених аранжмана и један гратис за 

пдељенске старещине – пратипце пп пдељеоу (укупнп 7 пдељеоа) 
 

 

ВАЖНА НАППМЕНА: УКПЛИКП СЕ НЕ ПБЕЗБЕДИ НАЈМАОЕ 60% УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА И 
УКПЛИКП НИСУ СТВПРЕНИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА, ЕКСКУРЗИЈА СЕ 
НЕЋЕ РЕАЛИЗПВАТИ A НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППНУЂАЧУ. 
 

 

 
Датум: ____________________                   Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
         М.П. 

            ____________________________  
                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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Партија 7. 
 

2. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА 
ДПСТАВЉАТИ. 

 
   Местп  и  датум: Ппнуђаш 

         _____________________________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                          (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

М.П. 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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Партија 7. 
 

3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке услуге извпђеоа  екскурзије , щкплскпј 2017./2018. гпдини, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп 
ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 

                     Местп и датум                 Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
               М.П.             _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                     Местп и датум                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
М.П.                            ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
 

 



 
  
 

страна 124/137 

 

Партија 7. 
 

 
 

јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 

брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 7. Екскурзија за ученике VII разреда 
 

Закљушен између: 
 

7. НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, 
кпга заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник 
услуга), Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85 

и 
2а. ППНУЂАЧА – пружалац услуга 
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с 
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 
Ппнуђаш кпга 
заступа__________________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш –
пружалац услуга)(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
ПИБ:_______________________________________(пппуоава ппнуђаш– пружалац услуга) 
Матишни брпј:_______________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Брoj рашуна:_________________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
Ппслпвна банка:_____________________________(пппуоава ппнуђаш – пружалац услуга) 
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава сампппнуђаш) 

5. ____________________________

________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

3.___________________________________________(пппуоава ппнуђаш–пружалац услуга) 

2ц. Ппнуђач – пружалац услуга (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – пружалац услуга група ппнуђаша (заједнишка 
ппнуда) пптребнп је навести називе свих шланпва групеппнуђаша. 

1.шлан ПИБ Мат.бр.  

2.шлан ПИБ Мат.бр.  

3.шлан ПИБ Мат.бр.  

4.шлан ПИБ Мат.бр.  
 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилацппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

XIX   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је нарушилац пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ______ пд 

 ________ 2018. гпдине , изабрап пружапца услуга кап најппвпљнијег ппнуђаша за извпђеое 
 екскурзије за ушенике VII разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић Оегпщ“ у Зреоанину у 
щкплскпј 2017./2018. гпдини, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј  ЈН 
1.2.1./2018. 
 

Предмет Угпвпра 
Члан 2. 

 

Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуге извпђеоа екскурзије, у  свему према  ппнуди 
ппнуђаша брпј __________пд____________ гпдине и кпнкурснпј дпкументацији за ЈН 1.2.1./2018. 
кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 3. 
 

Саставни деп пвпг угпвпра шине ппнуђени Прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, 
прихваћени и пптписани пд стране рпдитеља шија деца иду на екскурзију. 

 
Вреднпст услуге – цена  

Члан 4.  
 

Цена извпђеоа екскурзије пп ушенику изнпси ___________ динара. 
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 

елемената на пснпву кпјих је пдређена.  
У цену је укљушенп  и ____ гратис аранжмана за ушенике и наставнике са кпјим ће 

кприсник услуга распплагати у складу са пдлукпм Савета рпдитеља устанпве. 
Укупна угпвпрена цена се мпже смаоивати или ппвећавати према списку ушеника кпји 

дпстави Нарушилац.  
Нарушилац дпставља пружапцу услуге кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити 

пружена услуга извпђеоа екскурзије најмаое 5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена биће пдређена Анекспм угпвпра накпн реализације 

услуге.  
Укупна цена услуге пбрашунава се према списку кпји је дпставип Нарушилац у рпку пд 3 

(три) дана пд дана пружаоа услуге. 
За ушенике кпји накпн дпстављаоа списка пдустану пд екскурзије, пружалац услуге нема 

правп пптраживаоа уплате средстава и има пбавезу да изврщи ппвраћај уплаћених финансијских 
средстава.  
 

Услпви и начин плаћаоа 
Члан 5.  

 

Плаћаое се врщи у 3 (три) месешне рате, ппшев пд априла 2018. гпдине, уплатпм на рашун 
пружапца услуга  брпј _______________________птвпрен кпд __________________________банке. 

 Ппследоа рата мпра бити исплаћена пд стране нарушипца најкасније  10.06.2018. гпдине, 
а према извещтају кпмисије за примппредају услуге и извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије . 

Нарушилац је пслпбпђен свих накнадних издатака за извпђеое угпвпренпг прпграма 
путпваоа из шлана 2. пвпг угпвпра. 
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Рпк пружаоа услуге 
Члан 6. 
 

Екскурзија ће бити реализпвана у перипду април - јун 2018. гпдине, с тим  да је крајои рпк 
за реализацију  10. јун 2018. гпдине.   

Ташан датум ће бити накнаднп  прецизиран, а најкасније 15 дана пре извпђеоа екскурзије. 
 

Пбавезе наручипца 
Члан 7.  

 

Нарушилац је дужан да пружапцу услуге дпстави списак путника најкасније 5 (пет) дана прe 
 дана птппшиоаоа реализације екскурзије ушеника.    

Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике и струшнпг впђу пута. 
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 

 пдређен шл. 5. пвпг  угпвпра.  
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 

3 (три) дана пд дана изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа ус луге, је дужна да с ашини 
Извещтај п изврщенпј услузи екскурзије.  

Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п 
изврщенпј услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге. 

 

Пбавезе пружапца услуга 
Члан 8. 

 

Пружалац услуге се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј 
дпкументацији, прпписима, стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји 
важе за угпвпрену врсту услуга.  

Пружалац услуге преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву 
пбпстранп пптписанпг угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм. 

Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја 
Кпмисије за примппредају услуге, најкасније 3 (три)  дана пп изврщеоу услуге.  

Пружалац услуге се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, 
технишким прпписима и пвим угпвпрпм.  

Пружалац услуге ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:  

- да прганизује услугу пружаое услуге извпђеоа екскурзије према кпнкурснпј 
дпкументацији и  прихваћенпј ппнуди , кпје су саставни деп пвпг угпвпра; 

- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое 
угпвпрпм преузетих пбавеза; 

- да пбезбеди Нарушипцу да превпзник, пре птппшиоаоа путпваоа, дпстави 
записник п изврщенпм технишкпм прегледу аутпбуса, не старији пд 5 (пет) дана и 
тахпграфске улпщке или исписе дигиталнпг тахпграфа за претхпдна 2 (два) дана за 
впзаше кпји су ангажпвани за превпз ушеника; 

- замена аутпбуса шији су ппдаци дати у ппнуди пружапца услуга, дпзвпљена је уз 
писану сагласнпст Нарушипца и тп аутпбусима истих карактеристика и класе; 

- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју 
кприсника услуге; 

- да пбезбеди пптребан брпј туристишких впдиша тпкпм екскурзије;  

- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа; 

- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и 
узансама у пбласти туризма; 

- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике 
Србије, кпји регулищу пву пбласт; 

- да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге. 
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Члан 9.  
У слушају ушиоене щтете у тпку трајаоа екскурзије пд стране ушесника путпваоа, сашиниће 

се записник п насталпј щтети на лицу места, у присуству представника пружапца услуге и 
Нарушипца пднпснп впзаша (за щтете ушиоене на впзилу).  

Пружалац услуге прихвата да щкпла није пдгпвпрна ни дужна да надпкнади пришиоену 
щтету, већ је щтету дужан да надпкнади изврщилац сампсталнп или сплидарнп са псталима.  
 

Извршеое услуге са ппдизвпђачима или у групи ппнуђача 
Члан 10. 

 

Пружалац услуга ће деп услуга кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп ппдизвпђаша:  

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

_____________________________, ПИБ________________, матишни брпј ___________________  

 
2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

______________________________, ПИБ _______________, матишни брпј __________________  

пднпснп у групи ппнуђаша кпју шине:  
 

1. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ____________________, матишни брпј _________________  
 

2. ________________________________________________________________, са седищтем у  

____________________________, ПИБ ____________________, матишни брпј _________________.  

 
Пружалац услуга у пптпунпсти пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза, 

те и за услуге изврщене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам пружип.  
Пружалац услуга пдгпвара кприснику услуга за изврщеое угпвпрних пбавеза непгранишенп 

сплидарнп са псталим ппнуђашима из групе ппнуђаша. 
 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Члан 11. 

 

Пп пптписиваоу угпвпра п дпдели јавне набавке услуге извпђеоа екскурзије, изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза дпстави једну пригинал 
сппствену бланкп меницу, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм 
депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице, и тп:  

- за пбезбеђеое ппвраћаја аванса на целпкупан изнпс, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана 
дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра; 

- за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 10 % пд вреднпсти угпвпра, са рпкпмважнпсти 10 
(десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра.  

 
          Виша сила 

Члан 12. 
 

Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп 
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних угпвпрпм, права и пбавезе 
угпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за неизврщеое угпвпрних пбавеза.  

Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји 
су се дпгпдили без впље и утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране 
ппгпђене вищпм силпм. 



 
  
 

страна 128/137 

 

  Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, 
нереди већег пбима, щтрајкпви), императивне пдлуке власти и слишнп. 

 Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу 
страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе. 

 У слушају да дпгађаји вище силе спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе , 
исте ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Угпвпра. 
 

     Раскид угпвпра 
Члан 13. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај угпвпр укпликп пружалац услуге 
касни са пружаоем услуга дуже пд 7 (седам) календарских дана. 

 Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге 
не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди 
пружапца услуге, а пружалац услуге није ппступип пп примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца 
или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.  

Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају 
недпстатка средстава за оегпву реализацију, без права пружапца услуге за пптраживаоем 
нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде.  

Нарушилац задржава правп једнпстранпг раскида угпвпра укпликп се за екскурзију не 
пријави минималнп 60% ушеника истпг разреда.  

Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп 
предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим 
услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.  

Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни.  
 

Завршне пдредбе 
Члан 14. 

 

За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп регулисанп,  примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других пдгпварајућих прпписа.  

 
Члан 15. 

 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда ппнуђаша бр. _________ пд дана 
____________ гпдине, Ппнуђени прпграм путпваоа и ппщти услпви путпваоа, прихваћени и 
пптписани пд стране рпдитеља пднпснп старатеља ушеника кпји иду на наставу у прирпди. 
 

Члан 16. 
 

Све  сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати 
сппразумнп. 

 У слушају да  сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Зреоанину. 

Члан 17. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна.  
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Члан 18. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка  за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
 
  

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава пвлащћенп лице нпсипца ппсла.  

 

 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 
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јавне набавке мале вреднпсти 
услуге извпђеоа екскурзије у шкплскпј 2017./2018. гпдини, 
брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018.гпдине. 

за партију 7. Екскурзија за ученике VII разреда 
 

Наппмена:  Мпдел анекса угпвпра пппунити (псим члана 1.), пптписати и пверити печатпм. 
 

Закљушен између: 
 

1.НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Зреоанин, Стражилпвска бб, кпга 
заступа директпр щкпле  Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – кприсник услуга), 
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85; 

и 

2. ППНУЂАЧА – пружапца услуге: ____________________________________________________   
 

кпга заступа___________________________________(у даљем тексту: Ппнуђаш – пружалац услуга),  
 

ПИБ:_______________, Матишни брпј:_________________, Брoj рашуна: _______________________,   
 

Ппслпвна банка____________________________________. 
 
 

Члан 1. 

У угпвпру п извпђеоу екскурзије ушеника VII разреда Пснпвне щкпле „Петар Петрпвић 
Оегпщ“ из Зреоанина, делпвпдни брпј ______________ пд _____________2018. гпдине, у шл. 4. 
дпдаје се ст. 9. кпји гласи: 

„Кпнашан брпј ушеника кпји плаћају услугу екскурзије  је ________________, укупна цена 
услуге изнпси _________________ динара. 

 У угпвпрену цену услуге из претхпднпг става укљушенп је и _____ гратис аранжмана за 
ушенике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.  

 
Члан 2. 

  Пвај Анекс угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 
  

Члан 3. 
Пвај Анекс угпвпра је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) за сваку угпвпрну 

страну. 
 
 
 

  НАРУЧИЛАЦ                ППНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 

__________________________        М.П.                          М.П.         _________________________________                      
                          (име и презиме пвлащћенпг лица)  

 
               _________________________________             

Датум: ___________________                                       (пптпис пвлащћенпг лица) 

 

MПДЕЛ АНЕКСА УГПВПРА 
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Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду, садржи ппдатке п захтевима Нарушипца у ппгледу 
садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавнe набавкe. 
 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Нарушилац припрема кпнкурсну дпкументацију и впди ппступак на српскпм језику. Ппнуђаш даје 
ппнуду на српскпм језику. На енглескпм језику мпже се дати деп ппнуде кпји се пднпси на 
технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију. Нарушилац кпји у ппступку прегледа 
и пцене ппнуда утврди да би деп ппнуде требалп да буде преведен на српски језик,пдредиће 
ппнуђашу примерен рпк у кпјем је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. 
 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ  САЧИОЕНА 
Сви заинтереспвни ппнуђаши мпгу преузети ппзив и кпнкурсну дпкументацију на интернет 
страници нарушипца www.ppnjzr.edu.rs или на Ппрталу јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs   
Ппнуда се припрема и ппднпси у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде и кпнкурснпм 
дпкументацијпм.Кпнкурснпм дпкументацијпм ближе су пдређени услпви за ушещће у ппступку, 
кап и нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва. Дпстављаое ппнуде електрпнским путем није 
дпзвпљенп. Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или 
кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се 
први пут птвара. 
Ппнудa се дпставља дп 22.03.2018. гпдине дп 14:00 часпва.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуду дпставити 
ппщтпм на адресу: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин 
или лишнп на наведену адресу кпд административнпг радника щкпле. 

На кпверти или кутији пбавезнп назнашити: 
Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин 

«Ппнуда за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије  у шкплскпј 2017./2018, пбликпвану 
пп партијама пд 1 дп 7, за партију ____________ (уписати брпј и назив), ЈН 1.2.1. / 2018 

– НЕ ПТВАРАТИ». 

На пплеђини кпверте пбавезнп шиткп написати назив ппнуђаша и адресу, а ппжељнп је навести и 
кпнтакт телефпн или e-mail адресу. 
Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву 
за ппднпщеое. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка 
птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм «неблагпвремена». 
Сва пбавещтеоа везана за предметну јавну набавку (пбавещтеое п прпдужеоу рпка за 
ппднпщеое ппнуда, пбавещтеое п изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације, 
пбавещтеое п дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима или пдгпвприма на питаоа ппнуђаша и 
сл.), Нарушилац ће благпвременп пбјавити на ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници.  
Ппнуде ће се птварати јавнп, дана 22.03.2018.гпдине, у канцеларији директпра щкпле, са 
ппчеткпм у 14:05 часпва.  
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица.  
На пснпву шлана 103. став 4. Закпна п јавним набавкама нарушилац ће искљушити јавнпст у 
ппступку птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака кпји представљају 
ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне 
ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.На пснпву наведенпг нарушилац ће 
дпнети пдлуку кпјпм пдређује разлпге за искљушеое јавнпсти и да ли се искљушеое јавнпсти 

XX   УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САСТАВЕ ППНУДУ 

http://www.9majzr.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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пднпси н на представнике ппнуђаша.  
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. 
Пвлащћени представници ппнуђаша у пбавези су да пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда 
уреднп предају Кпмисији за јавне набавке пунпмпћје (пвлащћеое) за ушещће у ппступку птвараоа 
ппнуда. Пунпмпћје треба да је издатп на мемпрандуму ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписпм 
пвлащћенпг лица. Брпј пунпмпћја и име представника ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу 
ппнуда, а кпји ће пптписати записник и преузети примерак истпг.  
Представник ппнуђаша кпји ушествује у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм 
птвараоа ппнуда изврщи увид у ппдатке кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда.  
Ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа ппнуда Нарушилац је дужан да дпстави 
записник у рпку пд три дана пд дана птвараоа ппнуда. 

 
3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ППДНЕТА, 
УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
 

Јавна набавка је пбликпвана у щест партија и тп: 

Партија 1. Екскурзија за ушенике I разреда 
Партија 2. Екскурзија за ушенике II разреда  
Партија 3. Екскурзија за ушенике III разреда 
Партија 4. Екскурзија за ушенике IV разреда 
Партија 5. Екскурзија за ушенике V разреда 
Партија 6. Екскурзија за ушенике VI разреда 
Партија 7. Екскурзија за ушенике VII разреда 
 

Ппнуђаш мпже ппднети ппнуду за једну, вище или све партијe. Свака партија представља 
целину кпја ће се ппсебнп пцеоивати и свака партија је предмет ппсебнпг угпвараоа. 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище или све партије, свака ппнуда се ппднпси у 
засебнпј кпверти. 
 

4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6.ЗЈН 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Измена, дппуна кап и пппзив ппнуде мпже се врщити дп 
истека рпка за дпстављаое ппнуде,пднпснп дп тпг рпка мпра бити дпстављена Нарушипцу и тп у 
затвпренoј кпверти или кутији, преппрушенпм ппщтпм на адресу Нарушипца: Пснпвна щкпла 
„Петар Петрпвић Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин, или лишнп на наведену адресу кпд 
административнпг радника щкпле са назнакпм у зависнпсти пд кпнкретне пптребе “Измене“ или 
„Дппуне„ или “Измене и Дппуне“ или „Пппзив“ ппнуде за јавну набавку « услуге извпђеоа 
екскурзија, у щкплскпј 2017./2018, брпј ЈН 1.2.1. /2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине – НЕ 
ПТВАРАТИ»  
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда, ппнуђаш не мпже врщити измену, дппуну или пппзив 
ппнуде.  
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и 
свпјпј интернет страници - www. ppnjzr.edu.rs  
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници - 
www. ppnjzr.edu.rs 
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Стране кпје садрже изврщене измене биће пбележене истим брпјем кап и стране кпје замеоују с 
тим да ће се брпју стране дпдати слпвп, дпк ће нпве стране кпјим се кпнкурсна дпкументација 
дппуоује бити пбележене нпвим брпјевима са наппменпм у дппису нарушипца уз кпји ће бити 
дпстављена дппуна, п укупнпм брпју страна кпнкурсне дпкументације .  
Стране кпје садрже изврщене измене прилажу се кпнкурснпј дпкументацији уместп страна кпје се 
замеоују а укпликп се врщи дппуна кпнкурсне дкументације, нпве стране се дпдају, према 
упутству нарушипца кпје ће се навести у дппису.  
Све измене или дппуне кпнкурсне дпкументације пбјављене на напред наведени нашин и у 
наведенпм рпку шине саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
 

6. ППНУЂАЧ 
Ппнуђашем се сматра: 

1. ппнуђаш кпји наступа сампсталнп (ппнуду ппднпси сампсталнп) 
2. ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем 
3. група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду. 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже 
истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище 
заједнишких ппнуда. 
Нарушилац ће ппнуду тпг ппнуђаша кап и све ппнуде у кпје је тај ппнуђаш укљушен пдбити кап 
неприхватљиве. 
 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Ушещће са ппдизвпђашем мпра у пптпунпсти бити у складу са шланпм 80. ЗЈН. Ппнуђаш је дужан да 
у Пбрасцу ппнуде наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, кап и да 
наведе у свпјпј ппнуди, назив ппдизвпђаша, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка 
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм 
угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје 
није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија 
несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп 
дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) 
пвпг закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не 
пдреди другашије. Пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) пвпг закпна дужан је да испуни 
ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна 
испуоенпст тпг услпва.  
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  

1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји 
ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и 

2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. Сппразумпм из 
става 4. пвпг шлана уређују се и друга питаоа кпја нарушилац пдреди кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
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9.  ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ ТРАЖЕНПГ НАЧИНА ПЛАЋАОА, ГАРАНТНПГ РПКА, КАП И 
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ  

9.1 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде  
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап 
неприхватљива.  
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац мпже да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важнпсти ппнуде.  
Укпликп ппнуђаш прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.  
9.2. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа  
Плаћаое је динарскп на рашун ппнуђаша у 3 месешне рате, у перипду пд априла 2018. дп 
10.06.2018. гпдине. 
9.3.  Захтев у ппгледу рпка 
Све екскурзије мпрају бити реализпване дп 10.06.2018. гпдине. 
9.4. Захтев у ппгледу реализације екскурзија 
Екскурзије мпгу бити реализпване акп се прибави претхпдна писмена сагласнпст рпдитеља за 
најмаое 60% ушеника истпг разреда. Укпликп се не пбезбеди најмаое 60% ушеника истпг 
разреда, неће се реализпвати екскурзија за тај разред, пднпснп партију, те нарушилац нема 
никакве пбавезе према ппнуђашу. 
 

10. ВАЛУТА И ЦЕНА – НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Цене у ппнуди треба да буду изражене у динарима.  
Цена ппдразумева све трпщкпве кпје терете предметну набавку.  
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Рангираће се укупна цена. 
Акп нарушилац сматра да је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, ппступиће у складу са 

шланпм 92. ЗЈН 
 

11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ПБЕЗБЕЂЕОА ФИНАНСИЈСКПГ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА 

 

- За пбезбеђеое ппвраћаја аванса – пригинал сппствена бланкп меница, прпписнп 
пптписана и пверена са кппијпм депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм 
п регистрацији менице са клаузулпм „без прптеста“ на целпкупан изнпс аванса, са рпкпм 
важнпсти 10 (десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка за реализацију угпвпра. 
- За пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза – пригинал сппствена бланкп меница, са 

клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пптписана и пверена са кппијпм депп картпна, 
пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице за дпбрп изврщеое ппсла 
у изнпсу 10% пд вреднпсти угпвпра, са рпкпм важнпсти 10 (десет) дана дужим пд угпвпренпг 
рпка за реализацију угпвпра;  

Саставни деп кпнкурсне дпкументације је пбразац изјаве, кпјим се ппнуђаши пбавезују да 
ће, у слушају дпделе угпвпра, дпставити средства финансијскпг пбезбеђеоа предвиђена у 
мпделу угпвпра.  

 

12. ЗАШТИТА ППДАТАКА И ПДРЕЂИВАОЕ ППВЕРЉИВПСТИ 
Нарушилац је дужан да: 
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у складу са 
закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;  
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у 
ппнуди;  
3) шува кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и 
ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава.  
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Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из 
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
Нарушилац ће кап ппверљива дпкумента третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу 
великим слпвима имају исписанп «ППВЕРЉИВП», а исппд тпга пптпис лица кпје је пптписалп 
ппнуду. Акп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у дпкументу, ппверљиви деп мпра 
бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду уз десну ивицу мпра бити исписанп «ППВЕРЉИВП».  
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.  
Сва дпкумента пднпснп ппдаци кпји нису пзнашени кап ппверљиви, пднпснп нису защтићени 
пдредбпм шлана 14. ЗЈН, мпгу бити предмет увида других ппнуђаша кпји тп затраже пп пснпву 
шлана 110. ЗЈН.  
Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији мпже захтевати защтиту ппверљивпсти ппдатака кпје 
ппнуђашима ставља на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. Лице кпје је примилп 
ппдатке пдређене кап ппверљиве дужнп је да их шува и щтити, без пбзира на степен те 
ппверљивпсти. 
 

13. ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПЛАНПВА,ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ ОЕНИХ ДЕЛПВА, АКП ЗБПГ ПБИМА И ТЕХНИЧКИХ 
РАЗЛПГА ИСТИ НИЈЕ МПГУЋЕ ПБЈАВИТИ 

Сву дпкументацију је мпгуће пбјавити. 
 

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику (путем ппщте на адресу нарушипца, или путем 
електрпнске ппщте на e-mail  ppnjzrpra@gmail.com или факспм на брпј бр. 023/563.840.) да тражи 
пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде најкасније 5 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.Тпм приликпм заинтереспванп лице мпже да укаже 
нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији.  
Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр пбјави на Ппрталу 
јавних набавки и свпјпј интернет страници - www. ppnjzr.edu.rs  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упутити на адресу: Oснпвна щкпла „Петар Петрпвић 
Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин или неппсреднп на наведену адресу кпд 
административнпг радника щкпле, са наппменпм «Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима јавне набавке услуге извпђеоа екскурзија, у щкплскпј 2017./2018, пбликпвану пп 
партијама пд 1 дп 7, брпј ЈН 1.2.1./2018, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине – НЕ ПТВАРАТИ» 
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда телефпнским путем 
није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке  
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки пдвија 
писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм кап и пбјављиваоем пд 
стране нарушипца на Ппрталу јавних набавки.  
Изабранп средствп кпмуникације мпра бити щирпкп дпступнп, такп да не пгранишава мпгућнпст 
ушещћа заинтереспваних лица у ппступку јавне набавке.  
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени пвим закпнпм и да се 
у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.  
Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин да се пбезбеди шуваое ппверљивих и ппдатака п 
заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа ппнуда, да се 
пбезбеди евидентираое радои предузетих у ппступку и шуваое дпкументације у складу са 
прпписима кпјима се уређује пбласт дпкументарне грађе и архива. 
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране 
захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини 
када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
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15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА, КПНТРПЛА И 
ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу пднпснп увид кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кап неприхватљиву . 
 

16. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВПЈИНА 
 Пбaвeщтавају се Ппнуђаши дa нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaщтићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaш. 

 
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице кпји има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап 
да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН. Захтев за защтиту права 
мпже да ппднесе Управа за јавне набавке, Државана ревизпрска институција, јавни 
правпбранилац и грађански надзпрник. Захтев за защтиту права се ппднпси нарушипцу, а кппија се 
истпвременп дпставља републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, 
електрпнскпм ппщтпм на е-маил (ppnjzrpra@gmail.com), факспм на брпј (023/563.840) или 
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп. Захтев за защтиту права кпјим се 
пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације 
сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и квалификаципнпм 
ппступку акп је примљен пд стране нарушипца 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шл.63 став 2 ЗЈН указап 
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. Захтев за 
защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, а накпн истека рпка из шл.149.ст.3 ЗЈН, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет 
најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из 
шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл.109 ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева 
за защтиту права је 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, а 5 дана у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти.  

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4. шлана 149 ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка. Акп у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп буде ппднет захтев за 
защтиту права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое 
нарушипца за кпје је ппднпсилац зајтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг 
захтева.  

Нарушилац пбјављује Пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на ппрталу јавних набавки 
и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту 
права. Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да на пдређени рашун бучета Републике 
Србије уплати таксу из шлана 156. ст 1. ЗЈН, за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзија, у щкплскпј 
2017./2018, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 7, пп ппзиву брпј 38 пд 14.03.2018. гпдине и тo:  
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1) 60.000 динара у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и прегпварашкпм ппступку без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда  

2) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп је 
прпцеоена вреднпст већа пд 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп збир 
прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија није већа пд 120.000.000 динара, укпликп 
је набавка пбликпвана пп партијама; 

6) 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке, пднпснп ппнуђене цене ппнуђаша кпјем је 
дпдељен угпвпр, акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп је 
та вреднпст већа пд 120.000.000 динара; 
 

Елементи кпје треба да садржи Пптврда п уплати таксе из шл.156,ЗЈН прпписани су Упутствпм п 
уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права, (http://www.kjn.gov.rs/)  

Ппступак защтите права у ппступцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН. 
 

  


