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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

                                              021/457-132; 457-233 

            

 
 

 

 Нови Сад, Новембар  2017. 

 

 

 

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

за отворени поступак за јавну набавку услуга- 

  
 ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ  

“ИСИДИРА СЕКУЛИЋ” 

 

 

Партија 1: Услуге извођења екскурзије трећег  разреда:   

АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА 

 

Партија 2: Услуге извођења екскурзије четвртог  разреда: 

     КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
, 

 

 

  

ЈН 4/2017-ОП 

 

mailto:gimnazis@open.telekom.rs
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На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке 4/2017-ОП, број 01-328/2 од 08.11.2017. и Решења о образовању 

комисије број 01-329/3 од 08.11.2017.,  припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за отворени поступак за јавну набавку услуга– 

 
  ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ 

ЈН 4/2017-ОП 

 

Партија 1:Услуге извођења екскурзије трећег разреда:АТИНА-АНТИЧКА 

ГРЧКА 

Партија 2:Услуге извођења екскурзије четвртог разреда: КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА 

4. УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН-А 

11. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

13. МОДЕЛ УГОВОРА 

14. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

15. ИЗЈАВА О НАМЕРАМА БАНКЕ 

16. МЕНИЧНА ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 79 
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Назив и адреса  

наручиоца 

 

 

Гимназија „Исидора Секулић” 

Нови Сад, Владике Платона 2 

 

 

Интернет страница 

наручиоца 

 

 

 

 www.gimnazis.edu.rs 

 

Врста поступка  

 

 

Отворени поступак  

 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга: 

 

ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ   

ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ 

 

Партија 1:Услуге извођења екскурзије трећег разреда: 

АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА  

Партија 2:Услуге извођења екскурзије четвртог 

разреда:  КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 

 

 

Циљ поступка 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци . 

 

 

 

Контакт 

 

Марица Остојић  –  дипл.ецц,  шеф  рачуноводства 

Гимназије, 

Марија Ромелић – дипл.правник, секретар Гимназије 

Е - mail адреса: gimnazis@mts.rs. 

телефон: 021/457-132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

http://www.gimnazis.edu.rs/
mailto:gimnazis@open.telekom.rs
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Опис предмета јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 4/2017-ОП је :  ИЗВОЂЕЊЕ   ЕКСКУРЗИЈA ЗА  УЧЕНИКЕ 

 ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“. 

Предметна набавка  се  спроводи  у  отвореном  поступку  јавне  набавке, 

обликована по партијама, а ради закључења уговора о јавној набавци за сваку партију 

посебно у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и 

Правилником о наставном плану и програму за Гимназију  

–  одељак:  „Факултативне  ваннаставне  активности“, 

пододељак: „Екскурзија“ (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/90 и “Сл. гласник РС - 

Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92…18/2015, 13/2016 И 13/2016) 

 

ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА: 

ПАРТИЈА 1: 6.400.000,00 без  ПДВ-a 

ПАРТИЈА 2: 7.900.000,00 без  ПДВ-a 

УКУПНО: 14.300.000,00 БЕЗ  ПДВ-а 

Назив и ознака из општег речника набавке 

 
6351600- услуге организације путовања 

 
Набавка је обликована по партијама: 

 

Партија 1:Услуге извођења екскурзије трећег разреда:  

                    АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА 

Партија 2:Услуге извођења екскурзије четвртог  разреда: 

                    КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 

 

 
 

 

                

 

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Kонкурсна документација 

 

 

 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
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Напомена: Понуђач је дужан да све услуге изведе у складу са свим важећим пропи

-сима и нормативима и према Програму екскурзија ученика Гимназије „Исидора 

Секулић“. 

 

Партија 1:Услуге извођења екскурзије трећег разреда: АТИНА-АНТИЧКА 

ГРЧКА 

ПУТОВАЊЕ: аутобусом високе категорије, без спрата,  старости до 5 година 

СМЕШТАЈ: у једном хотелу у сваком месту са 3* или 4*, у собама  без  помоћног 

лежаја на бази полупансиона 

 

АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА (6 дана) 

 

ПОЛАЗАК: 01.10.2018.-06.10.2018. 

ТРАЈАЊЕ: 6 дана (5 ноћи) 

БРОЈ УЧЕНИКА: 220 

 

АРАНЖМАН ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ СЛЕДЕЋЕ: 

 

ПРВИ ДАН 

 Полазак аутобуса у 05.00 часова Аутопутем према Грчкој. 

 Долазак у Солун...Зејтинлик посета....панорамско разгледање...полазак за 

Лептокарију. 

 Смештај у хотелу са 4*, око 20 часова.  

 Вечера.  

 Ноћење. 

ДРУГИ ДАН 

 Доручак.  

 Након доручка, у 8ч  полазак за Метеоре...Велики Метеори посета...остали 

манастири разгледање...полазак ка Атини преко Термопила... посетити 

Леонидин споменик... 

 долазак  у  Лутраки око 19ч, смештај у хотелима са 3*. 

 Вечера.  

 Ноћење. 

ТРЕЋИ ДАН 

 Доручак.  

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА 
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 После доручка у 8ч. преподневни  обилазак Атине .. око 14ч.Акропољ , 

Национални музеј Грчке посета... после тога слободно време... 

 Повратак у хотел.  

 Вечера.  

 Ноћење. 

ЧЕТВРТИ ДАН 

 Доручак.  

 После доручка у 8ч. напуштамо хотел, полазак за Епидаурус,  Микену...  

 Повратак у хотел.  

 Вечера смештај.  

 Ноћење. 

ПЕТИ ДАН 

 Доручак.  

 После доручка полазак  је ка Делфима...обилазак.... 

 Одлазак у Лептокариј у исти (као првог дана) хотел са 4*. 

 Вечера. 

 Ноћење. 

   

ШЕСТИ ДАН 

 Доручак.  

 Из Лептокарије у 8ч. после доручка полазак за Солун... 

 Слободно време у Солуну...и у договорено време полазак  за Нови Сад. 

 Долазак у ноћним сатима. 

Напомена: 

-две   вечери  са  музиком ( “дискотеке”)  у  лобију  хотела (ако  је  могуће) , ако  не  

онда на  пешачкој  удаљености  од  хотела у Лептокарији 

- без  уговореног  ручка приликом обиласка  Микене,Епидауруса  

 

Цена аранжмана треба да обухвата: 

- превоз висококомфорним, високоподним туристичким аутобусима без спрата 

(телевизор, клима, аудио и видео опрема, фрижидер) до 5 година старости, који 

испуњава одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о 

безбедности у саобраћају, на наведеним релацијама према програму, са 

укљученим свим таксама, путаринама и паркинзима у земљи и иностранству; 

број седишта прилагођен броју пријављених ученика,  тако да се одељења не 

деле; 

- сви обиласци по програму путовања; 

- улазнице за: Српско  војничко  гробље  Зејтинлик, посета  манастиру  

Велики  Метеори, посета  археолошком  локалитету   Епидаурус, посета  
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археолошком   локалитету  Микена,посета  Акропољу,  посета  Националном   

музеју  - Атина, посета  археолошком  локалитету  Делфи  

- 1 гратис место за ученике на 20 плативих путника; 

- 6 гратис местa за одељенскe старешинe; 

- 1 гратис место за стручног вођу пута испред школе; 

-                међународно путно здравствено осигурање,  

- гратис место и трошкови лекара пратиоца групе; 

- трошкови платног промета; 

- организациони и други трошкови Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА: У цену аранжмана урачунати међународно здравствено 

осигурање, превоз, хотелски смештај на бази пет полупансиона, наведене улазнице, 

гратис за вођу пута, гратис за професора и ученика на 20 ученика који плаћају. У цену 

аранжмана не урачунавати дневнице професора. Забрањена ноћна вожња. За професоре 

обезбедити једнокреветне собе, а за ученике двокреветне и трокреветне, без помоћних 

лежајева. Сви ученици морају бити смештени у истом хотелу и распоред по собама 

правити по одељењима, а не по укупном броју дечака и девојчица. Обавезна је 

медицинска пратња на терет агенције. Извршилац се обавезује да организује екскурзију 

према Правилнику о наставном плану и програма за гимназију („Сл. Гласник РС“ бр. 

3/91, 3/92…18/2015, 13/2016 и 13/2016  .). Извршилац се обавезује да обезбеди 

високоподне, климатизоване аутобусе без спрата са видео и аудио опремом и бројем 

седишта које одговарају броју пријављених учесника путовања, не старије од пет 

година, потпуно технички исправне, чију документацију прилаже као саставни део 

конкурсне документације. 

 

 

Прихватам ове услове из програма за извођење екскурзије трећег разреда Гимназије 

„Исидора Секулић“ 

 

 

 

 

               Потпис и печат одговорног лица 
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Партија 2:Услуге извођења екскурзије четвртог разреда:  КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 

  

 КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА ( 7 дана) 

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 01.10.- 07.10 2018.год. 

БРОЈ УЧЕНИКА: 213 
 

ПУТОВАЊЕ: аутобусом високе категорије, старости до 5 година 

СМЕШТАЈ: 

- у хотелима са 3* и 4* у собама са 2 и 3 лежаја са сопственим купатилом како 

следи: 

- у хотелу са 3* у Монтекатинију на бази 1 полупансиона у собама 1/2 и 1/3 са 

сопственим купатилом, доручак – шведски сто, вечера - мени  

- у хотелу са 4*у Риму на бази 3 полупансиона у собама 1/2 и 1/3 са сопственим 

купатилом, доручак – шведски сто, вечера – мени 

- у хотелу са 3* у Лидо ди Јесолу на бази 2 полупансиона у собама 1/2 и 1/3 са 

сопственим купатилом, доручак – шведски сто, вечера – мени 

 

ПРВИ ДАН 

 • Полазак аутобуса у 5.00 часова испред Школе. Путовање кроз Хрватску и         

Словенију са задржавањима ради одмора и обављања царинских формалности. 

• Долазак у Италију и наставак путовања преко Венеције и Падове ка 

Монтекатинију. 

• Долазак у вечерњим часовима.  

• Смештај групе у хотел. Вечера.  

• Ноћење. 

 

ДРУГИ ДАН 

 • Доручак.  

• Након доручка полазак групе за Фиренцу. Разгледање града у пратњи стручног 

водича: катедрала Санта Марија дела Флоре, Крстионица са вратима раја, Ђотов 

звоник, Палата Векио, галерија Уфици (улазак и разгледање), капела Медичи, 

Стари мост, Баптистерија, трг Сињорита, Понте Векио, Палата Пити, 

крстионица Св. Јована, Палата МедичиРикардо и црква Санта Кроче.  

• Након разгледања слободно време.  

• Полазак групе за Рим. Долазак у вечерњим сатима. Смештај групе у хотел..  

• Вечера.  

• Ноћење. 

 

ТРЕЋИ ДАН 

• Доручак. 

• Након доручка, полазак групе у детаљно разгледање Рима. Обилазак града у      

пратњи стручног водича: катедрала Санта Марија дела Фиоре, Црква Св. Петра 

у ланцима, Колосеум (улазак и разгледање), Капитал, Форум, Трг Венеција са 
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„Олтаром Нације“, Палатин, Капитол, Трг Пополо, ВиаделКорсо, ВиаЦондоти, 

Трг народа, Шпански трг, Пантенон, фонтана Ди Треви. 

• Слободно време за шетњу и индивидуалне обиласке. Повратак у хотел.  

• Вечера.  

• Ноћење. 

 

ЧЕТВРТИ ДАН 

• Доручак. 

• Дан предвиђен за обилазак Ватикана и Ватиканског музеја у пратњи локалног 

водича са обезбеђеним слушалицама: Трг Св. Петра, Црква Св. Петра, 

Сикстинска капела.. 

• Након обиласка слободно време за индивидуална разгледања, шетњу и 

обиласке. Повратак у хотел. 

• Вечера. . 

• Ноћење. 

 

ПЕТИ ДАН 

• Доручак. 

• Након доручка, полазак групе из Рима са успутном посетом Тиволију - Villa 

D’este Tivoli (улазак и разгледање). Наставак пута према Болоњи, разгледање 

града – Универзитет, трг Мађоре, трг Нептуна, улица Риколи, торањ Асинели, 

торањ Гарисенда. 

• Наставак путовања за Лидо ди Јесоло. Смештај групе у хотел.  

• Вечера.  

• Ноћење. 

 

ШЕСТИ ДАН 

• Доручак. 

• Након доручка полазак групе до оближње луке Пунта Сабиони. Вожња бродом 

до Венеције. Обилазак града: Тамница, Мост уздаха, Дуждева палата, Трг 

Светог Марка, црква Св. Марка (посета), Риалто, црква Санта Марија дела 

Салуте (посета). 

• Слободно време за шетњу, сликање и куповину сувенира. Повратак бродом до 

луке и аутобуса, а потом и до хотела. 

• Вечера.  

• Ноћење. 

 

СЕДМИ ДАН 

• Доручак. 

• Након доручка излазак из хотела и полазак за Србију истом релацијом као у 

доласку са успутним свраћањем у неких од тржних центара.  

• Планирани долазак у место поласка зависно од задржавања на границама 

(предвиђено време доласка је до 22.00 часа). 

 

Цена аранжмана треба да обухвата: 

- превоз висококомфорним, високоподним туристичким аутобусима (телевизор, 

клима, аудио и видео опрема, фрижидер) до 5 година старости, који испуњава 
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одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о безбедности 

у саобраћају, на наведеним релацијама према програму, са укљученим свим 

таксама, путаринама и паркинзима у земљи и иностранству; број седишта 

прилагођен броју пријављених ученика,  тако да се одељења не деле; 

- сви обиласци по програму путовања; 

- улазнице за: галерију Уфици, Колосеум, посету Ватикану и 

Ватиканском музеју (са слушалицама у пратњи локалног водича),Тиволи, 

трансфер бродом на релацији Пунто Сабионе – Венеција – Пунто Сабионе и  

посету цркви Св. Марка 

- стручно туристичко вођство пута за сваки аутобус за све дане боравка 

(лиценцирани водичи током целог пута за сваки аутобус по један); 

- локални водич у Фиренци и Ватикану; 

- 1 гратис место за ученике на 20 плативих путника;  

- 6 гратис местa за одељенскe старешинe  ; 

- 1 гратис место за стручног вођу пута испред школе; 

-                међународно путно здравствено осигурање,  

- гратис место и трошкови лекара пратиоца групе; 

- трошкови платног промета; 

- организациони и други трошкови Агенције. 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА: У цену аранжмана урачунати међународно здравствено 

осигурање, превоз, хотелски смештај на бази шест полупансиона, наведене улазнице, 

гратис за вођу пута, гратис за професора и ученика на 20 ученика који плаћају. У цену 

аранжмана не урачунавати дневнице професора. Забрањена ноћна вожња. За професоре 

обезбедити једнокреветне собе, а за ученике двокреветне и трокреветне, без помоћних 

лежајева. Сви ученици морају бити смештени у истом хотелу и распоред по собама 

правити по одељењима, а не по укупном броју дечака и девојчица. Исхрана у хотелима 

мора бити прилагођена вегетаријанцима и особама алергичним на глутен. Уз сваку 

групу треба да буде обезбеђена пратња лиценцираног водича. Обезбедити и локалног 

водича у Фиренци и Ватикану. Обавезна је медицинска пратња на терет агенције. 

Извршилац се обавезује да организује екскурзију према Правилнику о наставном плану 

и програма за гимназију („Сл. Гласник РС“ бр. 3/91, 3/92…18/2015, 13/2016 и 13/2016    

.). Извршилац се обавезује да обезбеди високоподне, климатизоване аутобусе са видео 

и аудио опремом и бројем седишта које одговарају броју пријављених учесника 

путовања, не старије од пет година, потпуно технички исправне, чију документацију 

прилаже као саставни део конкурсне документације. 

Прихватам ове услове из програма за извођење екскурзије четвртог разреда Гимназије 

„Исидора Секулић“ 

 

       Потпис и печат одговорног лица 
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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

  gimnazis@mts.r 

   ПИБ 102058302                        

   021/457-132; 457-233 

  

 

 

 

 

 

 

Kонкурсна документација  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Р.Б. Услов 

(чл. 75. 

ст. 1. 

тач. 1) 

ЗЈН) 

Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

 

1. 

Докази: ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Услов 

(чл. 75. 

ст. 1. 

тач. 2) 

ЗЈН); 

Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да 

нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

Докази: ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК   

“Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 

1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 

5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено) и према месту пребивалишта. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: За кривична дела организованог криминала - 

УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у 

вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 

обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

- За кривична дела против привреде, против животне средине, 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 

УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 

(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

-Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита." 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

 

 

 

3. 

Услов 

(чл. 75. 

ст. 1. 

тач. 4) 

ЗЈН) 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

Докази: ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 
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 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца  пре 

отварања понуда 

 

 

 

4. 

Услов 

(чл. 75. 

ст. 2. 

ЗЈН) 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

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

подношења понуде 

Докази: Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ 5 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА, који је 

саставни део ове конкурсне документације.  

(за сваку партију посебно попунити,потписати и оверити) 

 

 

 

5. 

Услов 
(чл. 75. 

ст. 1. 

тач. 5) 

ЗЈН) 

Партија 1 ,2 :  

Лиценца  за  организовање туристичких путовања, коју издаје 

Агенција за привредне регистре-Регистар туризма на основу члана 

51. Закона у туризму (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-

др. закон и 93/2012). 

Докази:  Лиценца  за  организовање 

туристичких путовања, коју издаје Агенција за привредне рег

истре – Регистар туризма,коју понуђач 

доставља у виду неоверене фотокопије 

 Дозвола мора бити важећа 

 

 

 

6. 

Услови: Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

Партија 1,2  

1) да понуђач у пословној 2016, није исказао губитак у пословању И 

2) да у задњих 6 месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади 

 

Докази: -копија биланса   успеха за 2016. 

-Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих 6месеци који 

претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки  није био у блокади, с тим да понуђач није у 

обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници Народне банке Србије 

Напомена:  

  У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 

1.  група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити 

тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 

услов. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов 

из тачке 2. . доставити за оног члана групе који испуњава 

тражене услове 

  (довољно је да 1 члан групе испуни услове из тачака 1. и 2. 
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 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ не треба доставити за подизвођача. 

 

7. 

Услови: Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

Партија 1,2 : 

- Понуђач мора да поседује искуство у реализацији предметних 

услуга и то  у периоду од последње три године да је реализовао 

најмање 3 ђачке/студентске  екскурзије које су предмет партије 

за коју се подноси понуда. 

Докази: 1) 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених 

услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и 

1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити 

попуњене, потписане и оверене печатом референтних 

наручилаца - школа (образац бр. 7.)   

 

8. 

Услови: Да располаже неопходним кадровским  капацитетом: 

Партија 1,2: 

-Понуђач у тренутку  подношења понуде и за све време  реализације 

уговора  поседује најмање 5 запослених лица од којих су 3 лица 

водичи са лиценцом који имају положен стручни испит за 

туристичког водича у складу са Законом о туризму (“Сл.гласник РС 

“бр.36/2009,88/2010,99/2011-др.закон и 93/2012) у сталном радном 

односу  или ван радног односа. За лица ван радног односа уговор о 

ангажовању мора да покрива период на који се уговара предметна 

јавна набавка. 

Докази: •Уверење (лиценца) о положеном стручном испиту за туристичког 

водича издата од стране надлежног министарства – фотокопија. 

•За лица у радном односу: 

  - копија радне књижице; 

  - фотокопија одговарајућих М-А образаца којима се потврђује 

пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за 

запослена лица 

  •За лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и 

повременим пословима и уговор о допунском раду): 

- важећи уговор-фотокопија о радном ангажовању код понуђача за 

лица која нису запослена код понуђача 

 

 

9. 

Услови: Да располаже неопходним техничким капацитетом: 

Партија 1,2: 

- Да понуђач има у власништву или под закупом/лизингом минимум 

4 (четири) АУТОБУСА, од којих минимално 3 (три) морају бити 

високоподни, а максимално 1 (један) може бити „дабл декер“ 

аутобус,  који морају да задовоље следеће услове: морају бити 

туристичке класе, старости максимално 5 (пет) година (референтни 

датум је рок за подношење понуда), са аудио–видео опремом, 

климом, бројем седишта 45-84 ,који одговара броју пријављених 

учесника путовања и прилагођеном структуром да се ниједно 

одељење не дели при распоређивању,а да возачи нису физички 

одвојени од путника. Аутобуси морају бити потпуно технички 
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исправни. 

Докази: Доказује се картицом основног средства  и копијом саобраћајне 

дозволе  ИЛИ читач саобраћајне дозволе (уколико је возило предмет 

уговора о лизингу, доставити саобраћајну дозволу или читач 

саобраћајне дозволе и уговор о лизингу). Уколико су возила 

предмет уговора о најму, доставити нацрт уговора о најму и 

саобраћајну дозволу (читач саобраћајне дозволе). Уколико је возило 

код најмодавца предмет уговора о лизингу, потребно је доставити 

нацрт уговора о најму, саобраћајну дозволу (читач саобраћајне 

дозволе) и уговор о лизингу.    

 

 

 

 

Допунске напомене: 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 

услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције 

за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у 

Регистру понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у 

обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености 

услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), односно понуђачи који су регистровани у 

регистру понуђача који води Агенцији за привредне регистре не морају да 

доставе доказе наведене у овом одељку под редним бројем од 1. до 3. 

 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 

јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3) 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у 

заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. 

до 4. овог обрасца. Услов  наведен  под редним бројем 5. овог обрасца дужан је 

да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова. Услове наведене под редним 

бројем од 6. до 9. овог обрасца учесници у заједничкој понуди испуњавају на 

начин предвиђен у овом обрасцу.  
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ПОДИЗВОЂАЧИ  

 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем 

од 1. до 4. овог обрасца док доказ о испуњености услова под редним бројем 5. за 

део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

ФОРМА ДОКАЗА 

 Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се 

достављати у неовереним копијама, а Наручилац може може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

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

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

ПРОМЕНЕ 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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    Гимназија                          

  «Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

    ПИБ 102058302                        

    021/457-132; 457-233 

  

 

 

 

 

 

 

Kонкурсна документација  

 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, за партију 1 и 2.  

Приликом оцењивања понуда упоређиваће се понуђене цене без ПДВ-а за сваку 

партију . 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са  истом понуђеном 

ценом  

Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, 

предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком исплате авансне уплате 

односно краће од 10дана од реализације услуге. 

 

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 

исплате авансне уплате. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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      Гимназија                          

   «Исидора Секулић»               

     Владике Платона 2, Нови Сад                                

      gimnazis@mts.rs    

      ПИБ 102058302                        

                                                 021/457-132; 457-233 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-Партија 1:  Услуге извођења екскурзије 

трећег разреда :АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА 
 

Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак за јавну набавку услуга ЈН 

4/2017-ОП :   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ 

„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ 

Партија 1- Услуге извођења екскурзије трећег разреда:АТИНА-

АНТИЧКА ГРЧКА 
 

Табела 1.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

 

 

 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПБРАЗАЦ БР. 1.  
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в)) 

 

Табела 2. 
А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него 

што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све 

подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о 

осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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Укупна цена без ПДВ-а за 220 

ученика 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 220  

ученика 

 

 

 

Рок и начин авансног плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Датум извршења услуге  

 

 

 

 

  

 Рок плаћања                                                                          

  

 (аванс 100%  уговореног новчаног иноса 

 на рачун пружаоца услуге не дуже од(10) десет дана  

 пре реализације услуге) ------------------------(уписати број дана) 

  

 

 Рок важења понуде----------- дана од дана отварања  

 (минимално 180 дана)        

  

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

                    М. П.                      Подизвођач 

  

       _______________________________ 
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6.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-Партија 2: Услуге извођења екскурзије 

четвртог разреда:  КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
 

Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак за јавну набавку услуга ЈН 

4/2017-ОП :   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ 

„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ 

Партија 2 : Услуге извођења екскурзије четвртог разреда: КЛАСИЧНА 

ИТАЛИЈА 
 

 

Табела 1.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в)) 

 

 

Табела 2. 
А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него 

што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све 

подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о 

осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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Укупна цена без ПДВ-а за 213 

ученика 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 213  

ученика 

 

 

 

Рок и начин авансног плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Датум извршења услуге  

 

 

 

  

 Рок плаћања                                                                          

  

 (аванс 100%  уговореног новчаног износа 

 на рачун пружаоца услуге не дуже од (10) десет дана  

 пре реализације услуге )---------------------(уписати број дана) 

  

 

 

 Рок важења понуде----------- дана од дана отварања  

 (минимално 180 дана)        

  

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

                    М. П.                      Подизвођач 

  

 

 

   

     _______________________________ 
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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

    021/457-132; 457-233 

            

 

 

 

 

 
 

   

Конкурсна документација  

 

 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
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7.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-Партија 1:  Услуге  извођења 

екскурзије трећег разреда: АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА 
 

 

 

Програм екскурзије за ученике трећег  разреда 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Редни 

број 

Врста услуге Вредност 

без ПДВ-а 

по 

ученику 

Вредност 

са ПДВ-ом 

по ученику 

Вредност 

без ПДВ-

а за 220 

ученика 

Вредност 

са ПДВ-ом 

за 220 

ученика 

      

      

      

      

      

      

 УКУПНО      

 

 

 

 

 

 

 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПБРАЗАЦ БР. 2.  



 Конкурсна документација, отворени поступак ЈН 4/2017-ОП 
Страна 32 од 79 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

У колони 2.„врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, 

смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, 

улазнице за дискотеке, здравствено осигурање, трошкови водича итд.)  које се 

пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног 

ученика. 

 

- у колону 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а (у динарима) по ученику 

     - у колону 4. уписати понуђену јединичну цену са ПДВ-ом (у динарима) по ученику 

     -у колону  5.уписати понуђену укупну цену без ПДВ-ом (у динарима) за 220 ученика 

- у колону 6.уписати понуђену укупну цену са ПДВ-ом (у динарима) за 220 ученика 

 

Ако понуђач не попуни образац структуре цене  са свим услугама које улазе у 

укупну цену, наручилац има право да својом слободном проценом одреди вредност 

услуге која није реализована и уновчи меницу за добро извршење посла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 
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7.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-Партија 2:  Услуге  извођења 

екскурзије четвртог разреда : КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
 

 

 

 

 

 

Програм екскурзије за ученике четвртог  разреда 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Редни 

број 

Врста услуге Вредност 

без ПДВ-а 

по 

ученику 

Вредност 

са ПДВ-ом 

по ученику 

Вредност 

без ПДВ-

а за 213 

ученика 

Вредност 

са ПДВ-ом 

за 213 

ученика 

      

      

      

      

      

      

 УКУПНО      

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

У колони 2.„врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, 

смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, 

улазнице за дискотеке, здравствено осигурање, трошкови водича итд.)  које се 
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пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног 

ученика. 

 

 

- у колону 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а (у динарима) по ученику 

     - у колону 4. уписати понуђену јединичну цену са ПДВ-ом (у динарима) по ученику 

 -у колону 5.уписати понуђену укупну цену без ПДВ-ом (у динарима) за 213 ученика 

- у колону 6.уписати понуђену укупну цену са ПДВ-ом (у динарима) за 213 ученика 

 

Ако понуђач не попуни образац структуре цене  са свим услугама које улазе у 

укупну цену, наручилац има право да својом слободном проценом одреди вредност 

услуге која није реализована и уновчи меницу за добро извршење посла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 
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   Гимназија                          

  «Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

    021/457-132; 457-233 

            

 

 

 

 

Конкурсна документација  

 

 

 

 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА  

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ 

године у поступку јавне набавке    ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА ЗА  УЧЕНИКЕ 

 ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, ЈН 4/2017-ОП Партија 1, 2 , износе: 

 

   

 
  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова у динарима без ПДВ-а 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

 

3. 

 

 
 

 

4. 

  
5.   
6.   

 
Напомена:  

 Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Зокружити за коју партију се подноси образац.У случају потребе копирати образац. 

  Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ПБРАЗАЦ БР. 3.  
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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

    021/457-132; 457-233 

  

 

 

 

 

Конкурсна документација  

 

 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да 

сам понуду за ЈН 4/2017-ОП    ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА   ЗА 

УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, 

 Партија 1, 2  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

***Заокружити за које партије се подноси изјава. У случају потребе 

копирати образац. 
 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ПБРАЗАЦ БР. 4.  



 Конкурсна документација, отворени поступак ЈН 4/2017-ОП 
Страна 39 од 79 

 

 

  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

   Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

                                            021/457-132; 457-233 

            

 

 

 

 

 

Конкурсна документација 

 

 

 

 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА 

ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. 

ЗЈН-А 
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

      Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем; 

 

ИЗЈАВА 

 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде за јавну набавку услуга за ЈН 4/2017-ОП 

ИЗВОЂЕЊА   ЕКСКУРЗИЈА  ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ИСИД

ОРА СЕКУЛИЋ“,Партија 1, 2. 

 

 
          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

и оверена печатом.  

***Заокружити за које партије се подноси изјава. У случају потребе 

копирати образац. 
 

 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А  

ПБРАЗАЦ БР. 5.  
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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               
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  gimnazis@mts.rs    
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11. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – 

СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
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 ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

Партија 1: Услуге  извођења екскурзије трећег разреда:АТИНА-

АНТИЧКА ГРЧКА 
 

 

 

  

Референтни наручилац 

 

Лице за контакт и број 

телефона 

 

Датум закључења 

уговора 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 

  

            Датум                                          М.П.                     Потпис понуђача 

     

_____________________________       _______________________________ 
 

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих 

референтних уговора образац фотокопирати.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

11. СПИСАК ИЗБРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 

ПБРАЗАЦ БР. 6.  
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ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

Партија 2: Услуге  извођења екскурзије четвртог разреда : 

КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
 

 

 

  

Референтни наручилац 

 

Лице за контакт и број 

телефона 

 

Датум закључења 

уговора 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 

  

            Датум                                          М.П.                     Потпис понуђача 

     

_____________________________       _______________________________ 
 

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих 

референтних уговора образац фотокопирати.                                           
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  Гимназија                          

«Исидора Секулић»               
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   gimnazis@mts.rs    
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12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ 

НАБАВКАМА 
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ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

Партија 1:Услуге  извођења екскурзије трећег разреда:АТИНА-

АНТИЧКА ГРЧКА 
   

Референтни Наручилац-школа/факултет 

 

_________________________________________________ 

                                                                           (назив и адреса) 

 

Лице за контакт: __________________________________________________________ 

                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је ____________________________________________ 

(навести назив понуђача) за наше потребе реализовао услугу ђачке/студентске 

екскурзије .........................................................  у уговореном року и квалитету, а да није 

било рекламације на исту. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                         М.П.               Потпис одговорног лица  

     

_____________________________           _____________________________ 

 

 

Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати.                

Датум  закључења 

уговора  
Екскурзија 
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ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

Партија 2: Услуге  извођења екскурзије четвртог разреда : 

КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
   

Референтни Наручилац-школа/факултет 

 

_________________________________________________ 

                                                                           (назив и адреса) 

 

Лице за контакт: __________________________________________________________ 

                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је ____________________________________________ 

(навести назив понуђача) за наше потребе реализовао услугу ђачке/студентске 

екскурзије .........................................................  у уговореном року и квалитету, а да није 

било рекламације на исту. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                         М.П.               Потпис одговорног лица  

     

_____________________________           _____________________________ 

 

 

Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати.                

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум  закључења 

уговора  
Екскурзија 
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     Гимназија                          

     «Исидора Секулић»               

      Владике Платона 2, Нови Сад                                

      gimnazis@mts.rs    

      ПИБ 102058302                        

      021/457-132; 457-233 

            

 

 

 

 

 

Конкурсна документација  
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УГОВОР О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  за  

 ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

 

 

Партија 1: Услуге  извођења екскурзије трећег разреда:АТИНА-

АНТИЧКА ГРЧКА 
 

ИЗМЕЂУ: 

 

Наручиоца Гимназије „Исидора Секулић“ са седиштем у Новом Саду, 

улица Владике Платона 2,  ПИБ:102058302,  Матични  број:  08200882.  

 Број  рачуна: 840-2648760-88    родитељски  динар.  Назив  банке:  Управа  за  

трезор-МФИН,  Телефон:  021/457-132,Телефакс: 021/456-667, кога заступа мр 

Ружица Вукобратовић, директор Гимназије (у даљем тексту: Наручилац.)  

      и 

 

 "___________________________ " из ______________, ул.__________________  

бр.________ МАТИЧНИ БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ 

РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код ________________ у 

_______________ (у даљем тексту: Пружалац слуге), кога заступа: 

____________________ 

и  

"___________________________ " из ______________, ул.__________________  

бр.________ МАТИЧНИ БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ 

РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код ________________ у 

_______________ (у даљем тексту: Пружалац услуге), кога заступа: 

____________________.(попуњава се у случају заједничке понуде или понуде са 

подизвођачем) 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као 

најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије за ученике трећег 

разреда, а по спроведеном отвореним поступку јавне набавке ЈН 4/2017-ОП на основу  

Позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке од 

10.11.2017. године.  

Члан 2. 

 Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије за ученике трећег 

разреда, која је одређена  усвојеном  понудом  на обрасцу Програма путовања за трећи 
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разред број ______  од ________ године, која је саставни део овог Уговора као и образац 

структуре цене датих услуга. 

 Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се 

обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге  из 

чл.1 овог уговора, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и 

све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора. 

 

 

Вредност пружених услуга – цена 

 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране утврђују да цена свих пружених услуга које су предмет овог 

Уговора износи:      ______________  дин, без ПДВ  

 

                                  ______________  дин, са ПДВ – ом 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде односно Програма 

Гимназије „Исидора Секулић” попуњеног од стране Пружаоца услуга број _______ од 

_______ године и  података о броју ученика из обрасца структуре цене. 

Цену формирати у динарима. 

  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

  Укупна уговорена цена  се може смањивати или повећавати према списку 

ученика који достави наручилац услуге.  

 Наручилац услуге доставља пружаоцу услуге коначан списак ученика и 

наставника којима ће бити пружена услуга извођења екскурзије најмање један дан пре 

датума реализације услуге.  

  Коначан број ученика и укупна цена биће одређена најкасније  један дан пре 

планираног датума поласка, а по списку који достави школа.  

  Пружалац услуге нема право потраживања уплате средстава за ученике  који 

нису реализовали услугу екскурзије, односно одустали од поласка на екскурзију. 

Укупна цена услуге обрачунава се према списку који је доставио наручилац у року од 

три дана од дана пружања услуге. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршити у девет 

месечних рата почевши од истог месеца у односу на месец закључења уговора, а 

најкасније 10 (десет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 100%. 

 

 

       Рок пружања услуга 

Члан 5. 

 Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму 

Гимназије „Исидора Секулић” који је саставни део конкурсне документације – трећи 
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разред  - за  220 ученика. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, 

Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана 

отпочињања реализације екскурзије. 

 

 

Уговорна казна 

Члан 6. 

Уколико Пружалац услуга не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан 

је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности 

за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 

вредности укупно уговорених услуга. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури. 

Ако Наручилац због закашњења у пружању услуга претрпи штету која је већа 

од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне 

казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац 

мора да докаже. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, ако 

се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене 

или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној 

услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене  услуге.   

             Ако Пружалац услуге не реализује или делимично реализује услугу која није 

евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом  гимназије, наручилац има 

право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и 

реализује банкарску гаранцију за повраћај аванса или изврши смањење укупне 

уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који 

сачињава  Комисија  за  процену извршене  услуге.   

Обавезе Пружаоца услуга 

Члан 7. 

 Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим 

прописима, техничким прописима и овим уговором.    

 Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу се обавезује да пружи следеће : 

 -  да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије за ученике четвртог 

разреда према Програму гимназије „Исидора Секулић“;  

 - да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање 

уговором преузетих обавеза; 

 - доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју 

корисника услуге;   

 -да обезбеди пратиоце група (групу чине ученици који се превозе у  једном 
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аутобусу) током путовања и током боравка група на екскурзији; 

 - да сноси трошкове здравственог осигурања; 

 - да сноси трошкове организовања диско вечери за ученике; 

 - да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и 

узансама у области туризма; 

 -да Наручиоцу изврши уплату трошкова платног промета који су настали 

преносом средстава на рачун  Пружаоца услуге у року од 3 дана од дана настале 

трансакције; 

 - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област. 

 -да присуствује састанку Комисије за  процену извршене  услуге. 

 

Члан 8. 

 

Извршилац се обавезује да у случају квара аутобуса обезбеди технички исправан 

аутобус за наставак реализације предметне екскурзије у што краћем року који није 

дужи од 10 сати од момента пријаве настанка квара од стране представника Извршиоца 

(Агенције).  

У случају да је квар аутобуса настао изван места у ком су обезбеђени смештај и 

исхрана ученика и професора, Извршилац се обавезује да о свом трошку обезбеди 

смештај и исхрану за комплетну групу.  

Члан 9. 

 

Извршилац се обавезује да обезбеди најмање 6 гратиса за одељењске старешине истог 

разреда, гратисе за ученике 1/20 плативих путника.  и гратис за вођу пута- пратиоце 

ученика на екскурзији. 

Лекара пратиоца који ће путовати са ученицима обезбеђује и трошкове истог сноси  

Извршилац. 

 

Члан 10.  

 

Извршилац се обавезује да за време реализације екскурзије свим ученицима и њиховим 

пратиоцима  обезбеди полису међународног здравственог осигурања.  

 

Члан 11. 

 

Извршилац се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди стручног пратиоца групе 

из Агенције (Извршиоца), као и стручног водича за локалитете предвиђене Планом и 

Програмом (минимално по један стручни туристички водич у сваком аутобусу који 

путује са учесницима путовања). 

Извршилац се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди професионалне возаче, у 

складу са Законом о безбедности саобраћаја. 

 

 

Обавезе Наручиоца  

Члан 12. 
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 Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак путника најкасније 1 

дан пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика. 

 Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу 

пута. 

 Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима 

и на начин одређен чланом 4. овог Уговора. 

 Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене   услуге  

која  у  року од три дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, 

је дужна да сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије. 

  Комисија  за   процену извршене     услуге  има обавезу да  на основу сачињеног 

Извештаја о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди / не утврди    

проценат  смањења цене услуге.  

 

Осигурање и гаранције 

Члан 13. 

  У тренутку закључења уговора пружалац услуге ће доставити:  

1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - исти се обавезује да у 

тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 100% од 

укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења наjкраће 30 дана дужим од 

уговореног рока за извршење предметних услуга, односно повратка са екскурзије Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац ће након доставе банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на 

рачун Извршиоца уплатити 100% уговорене вредности са ПДВ у виду 9 једнаких 

месечних рата, почев од истог месеца у односу на месец закључења уговора-на пример 

јануар 2018. године, па све до 10 дана пре реализације екскурзије - септембар 

2018.године. 

 

2. као средство обезбеђења за добро извршење посла – БЛАНКО СОПСТВЕНУ 

МЕНИЦУ са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ 

10% без ПДВ-а  од уговорене вредности . 

Уз меницу и менично овлашћење, пружалац услуге је дужан да достави и оверен 

картон депонованих потписа овалшћених лица и захтев за регистрацију менице (захтев 

оверен од стране пословне банке Продавца). Меница, менично овлашћење и захтев за 

регистрацију морају бити потписани од стране лица из картона депонованих потписа и 

мора бити оверена печатом понуђача истим као што је на картону депонованих 

потписа. 
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Добро извршење посла подразумева извршење уговором преузетих обавеза од стране 

пружаоца услуге, на начин и у роковима који су уговорени. 

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када пружалац 

услуге не испуњава уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су 

уговорени, као што је: неизвршење услуге,  кашњење у извршењу, не решавање 

рекламација у уговореном року, ангажовање као подизвођача лице које није навео у 

понуди. 

Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

Раскид Уговора  

Члан 14. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 

Пружалац услуга касни са пружањем услуга дуже од 5 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 

пружене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди Пружаоца услуга, а Пружалац услуга није поступио по 

примедбама овлашћеног лица Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са 

пружањем услуга. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор  пре реализације услуге у случају 

недостатка средстава за његову реализацију, уколико не обезбеди најмање 60% 

сагнасности родитеља ученика истог разреда, а изузетно екскурзија може да се 

организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења  у 

складу са Правилником о наставном плану и програму за гимназију (“Сл. гласник РС - 

Просветни гласник”, бр. 5/90 и “Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 3/91, 

3/92…18/2015, 13/2016 И 13/2016), без права Извршиоца за потраживањем новчаних 

средстава, осим трошкова наведених у Обрасцу  трошкова припреме понуде. 

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

доставља се другој уговорној страни. без права Пружаоца услуге за потраживањем 

новчаних средстава, осим трошкова наведених у Обрасцу трошкова припреме понуде. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих услуга чије извођење је 

било предмет овог Уговора, Комисија Наручиоца ће сачинити Записник о до тада 

стварно пруженим услугама и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

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

доставља се другој уговорној страни. 

 

Остале одредбе 

Члан 15. 
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            За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 

о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим 

односима. 

Члан 16. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом 

Саду. 

Члан 17. 

             Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 

 

Члан 18. 

             Овај Уговор је сачињен у четири истоветна  примерка, по два за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 ЗА  НАРУЧИОЦА :                                                               ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: 

      Директор                                                                                                                 

_______________________ ______________________ 

мр Ружица Вукобратовић 

 

 

 

 

 

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну 

референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН 
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УГОВОР О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  за  

 ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

 

Партија 2: Услуге  извођења екскурзије четвртог разреда: 

КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА 
 

ИЗМЕЂУ: 

 

Наручиоца Гимназије „Исидора Секулић“ са седиштем у Новом Саду, 

улица Владике Платона 2,  ПИБ:102058302,  Матични  број:  08200882.  

 Број  рачуна: 840-2648760-88    родитељски  динар.  Назив  банке:  Управа  за  

трезор-МФИН,  Телефон:  021/457-132,Телефакс: 021/456-667, кога заступа мр 

Ружица Вукобратовић, директор Гимназије (у даљем тексту: Наручилац.)  

      и 

 

 "___________________________ " из ______________, ул.__________________  

бр.________ МАТИЧНИ БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ 

РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код ________________ у 

_______________ (у даљем тексту: Пружалац слуге), кога заступа: 

____________________ 

и  

"___________________________ " из ______________, ул.__________________  

бр.________ МАТИЧНИ БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ 

РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код ________________ у 

_______________ (у даљем тексту: Пружалац услуге), кога заступа: 

____________________.(попуњава се у случају заједничке понуде или понуде са 

подизвођачем) 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као 

најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије за ученике четвртог 

разреда, а по спроведеном отвореним поступку јавне набавке ЈН 4/2017-ОП на основу  

Позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке од 

10.11.2017. године.  

Члан 2. 

 Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије за ученике четвртог 

разреда, која је одређена  усвојеном  понудом  на обрасцу Програма путовања за 

четврти  разред број ______  од ________ године, која је саставни део овог Уговора као 

и образац структуре цене датих услуга. 

 Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се 

обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге  из 

чл.1 овог уговора, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и 

све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора. 
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Вредност пружених услуга – цена 

 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране утврђују да цена свих пружених услуга које су предмет овог 

Уговора износи:      ______________  дин, без ПДВ  

 

                                  ______________  дин, са ПДВ – ом 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде односно Програма 

Гимназије „Исидора Секулић” попуњеног од стране Пружаоца услуга број _______ од 

_______ године и  података о броју ученика из обрасца структуре цене. 

Цену формирати у динарима. 

  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

  Укупна уговорена цена  се може смањивати или повећавати према списку 

ученика који достави наручилац услуге.  

 Наручилац услуге доставља пружаоцу услуге коначан списак ученика и 

наставника којима ће бити пружена услуга извођења екскурзије најмање један дан пре 

датума реализације услуге.  

  Коначан број ученика и укупна цена биће одређена најкасније  један дан пре 

планираног датума поласка, а по списку који достави школа.  

  Пружалац услуге нема право потраживања уплате средстава за ученике  који 

нису реализовали услугу екскурзије, односно одустали од поласка на екскурзију. 

Укупна цена услуге обрачунава се према списку који је доставио наручилац у року од 

три дана од дана пружања услуге. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршити у девет 

месечних рата почевши од истог месеца у односу на месец закључења уговора, а 

најкасније 10 (десет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 100%. 

 

 

       Рок пружања услуга 

Члан 5. 

 Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму 

Гимназије „Исидора Секулић” који је саставни део конкурсне документације – четврти 

разред  - за  213 ученика. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, 

 Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана 

отпочињања реализације екскурзије. 
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Уговорна казна 

Члан 6. 

Уколико Пружалац услуга не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан 

је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности 

за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 

вредности укупно уговорених услуга. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури. 

Ако Наручилац због закашњења у пружању услуга претрпи штету која је већа 

од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне 

казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац 

мора да докаже. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, ако 

се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене 

или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној 

услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене  услуге.   

             Ако Пружалац услуге не реализује или делимично реализује услугу која није 

евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом  гимназије, наручилац има 

право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и 

реализује банкарску гаранцију за повраћај аванса или изврши смањење укупне 

уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који 

сачињава  Комисија  за  процену извршене  услуге.   

Обавезе Пружаоца услуга 

Члан 7. 

 Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим 

прописима, техничким прописима и овим уговором.    

 Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу се обавезује да пружи следеће : 

 -  да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије за ученике четвртог 

разреда према Програму гимназије „Исидора Секулић“;  

 - да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање 

уговором преузетих обавеза; 

 - доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју 

корисника услуге;   

 -да обезбеди пратиоце група (групу чине ученици који се превозе у  једном 

аутобусу) током путовања и током боравка група на екскурзији; 

 - да сноси трошкове здравственог осигурања; 

 - да сноси трошкове организовања диско вечери за ученике; 

 - да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и 

узансама у области туризма; 

 -да Наручиоцу изврши уплату трошкова платног промета који су настали 

преносом средстава на рачун  Пружаоца услуге у року од 3 дана од дана настале 
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трансакције; 

 - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област. 

 -да присуствује састанку Комисије за  процену извршене  услуге. 

 

Члан 8. 

 

Извршилац се обавезује да у случају квара аутобуса обезбеди технички исправан 

аутобус за наставак реализације предметне екскурзије у што краћем року који није 

дужи од 10 сати од момента пријаве настанка квара од стране представника Извршиоца 

(Агенције).  

У случају да је квар аутобуса настао изван места у ком су обезбеђени смештај и 

исхрана ученика и професора, Извршилац се обавезује да о свом трошку обезбеди 

смештај и исхрану за комплетну групу.  

Члан 9. 

 

Извршилац се обавезује да обезбеди најмање 6 гратиса за одељењске старешине истог 

разреда, гратисе за ученике 1/20 плативих путника и гратис за вођу пута- пратиоце 

ученика на екскурзији. 

Лекара пратиоца који ће путовати са ученицима обезбеђује и трошкове истог сноси  

Извршилац. 

 

Члан 10.  

 

Извршилац се обавезује да за време реализације екскурзије свим ученицима и њиховим 

пратиоцима  обезбеди полису међународног здравственог осигурања.  

 

Члан 11. 

 

Извршилац се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди стручног пратиоца групе 

из Агенције (Извршиоца), као и стручног водича за локалитете предвиђене Планом и 

Програмом (минимално по један стручни туристички водич у сваком аутобусу који 

путује са учесницима путовања) као и локалног водича у Фиренци и Ватикану. 

Извршилац се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди професионалне возаче, у 

складу са Законом о безбедности саобраћаја. 

 

 

Обавезе Наручиоца  

Члан 12. 

 Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак путника најкасније 1 

дан пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика. 

 Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу 

пута. 

 Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима 

и на начин одређен чланом 4. овог Уговора. 

 Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене   услуге  
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која  у  року од три дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, 

је дужна да сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије. 

  Комисија  за   процену извршене     услуге  има обавезу да  на основу сачињеног 

Извештаја о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди / не утврди    

проценат  смањења цене услуге.  

 

Осигурање и гаранције 

Члан 13. 

  У тренутку закључења уговора пружалац услуге ће доставити:  

1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - исти се обавезује да у 

тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 100% од 

укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења наjкраће 30 дана дужим од 

уговореног рока за извршење предметних услуга, односно повратка са екскурзије Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац ће након доставе банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на 

рачун Извршиоца уплатити 100% уговорене вредности са ПДВ у виду 9 једнаких 

месечних рата, почев од истог месеца у односу на месец закључења уговора-на пример 

јануар 2018.године, па све до 10 дана пре реализације екскурзије - септембар 2018. 

године. 

 

2. као средство обезбеђења за добро извршење посла – БЛАНКО СОПСТВЕНУ 

МЕНИЦУ са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ 

10% без ПДВ-а  од уговорене вредности . 

Уз меницу и менично овлашћење, пружалац услуге је дужан да достави и оверен 

картон депонованих потписа овалшћених лица и захтев за регистрацију менице (захтев 

оверен од стране пословне банке Продавца). Меница, менично овлашћење и захтев за 

регистрацију морају бити потписани од стране лица из картона депонованих потписа и 

мора бити оверена печатом понуђача истим као што је на картону депонованих 

потписа. 

Добро извршење посла подразумева извршење уговором преузетих обавеза од стране 

пружаоца услуге, на начин и у роковима који су уговорени. 

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када пружалац 

услуге не испуњава уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су 

уговорени, као што је: неизвршење услуге,  кашњење у извршењу, не решавање 

рекламација у уговореном року, ангажовање као подизвођача лице које није навео у 

понуди. 
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Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

Раскид Уговора  

Члан 14. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 

Пружалац услуга касни са пружањем услуга дуже од 5 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 

пружене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди Пружаоца услуга, а Пружалац услуга није поступио по 

примедбама овлашћеног лица Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са 

пружањем услуга. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор  пре реализације услуге у случају 

недостатка средстава за његову реализацију, уколико не обезбеди најмање 60% 

сагнасности родитеља ученика истог разреда, а изузетно  екскурзија може да се 

организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења  у 

складу са Правилником о наставном плану и програму за гимназију (“Сл. гласник РС - 

Просветни гласник”, бр. 5/90 и “Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 3/91, 

3/92…18/2015, 13/2016 И 13/2016), без права Извршиоца за потраживањем новчаних 

средстава, осим трошкова наведених у Обрасцу  трошкова припреме понуде. 

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

доставља се другој уговорној страни. без права Пружаоца услуге за потраживањем 

новчаних средстава, осим трошкова наведених у Обрасцу трошкова припреме понуде. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих услуга чије извођење је 

било предмет овог Уговора, Комисија Наручиоца ће сачинити Записник о до тада 

стварно пруженим услугама и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

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

доставља се другој уговорној страни. 

 

Остале одредбе 

Члан 15. 

            За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 

о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим 

односима. 

Члан 16. 

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

Саду. 

Члан 17. 

             Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 

 

Члан 18. 

             Овај Уговор је сачињен у четири истоветна  примерка, по два за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 ЗА  НАРУЧИОЦА :                                                               ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: 

      Директор                                                                                                                 

_______________________ ______________________ 

мр Ружица Вукобратовић 

 

 

 

   

 

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може 

представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 
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Гимназија                          

«Исидора Секулић»               

  Владике Платона 2, Нови Сад                                

   gimnazis@mts.rs    

   ПИБ 102058302                        

   021/457-132; 457-233 
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Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца Гимназија     «Исидора Секулић»  Нови Сад у погледу садржине понуде, 

као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 

14.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ 

на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику 

достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 

судског тумача.  

 

14.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 

КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 

навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног 

лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

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

учесника у заједничкој понуди. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину 

и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 

печат. 

Понуду доставити на адресу: Гимназија  „Исидора Секулић“ ,Нови  Сад 

, Владике  Платона 2, (секретаријат гимназије) са назнаком: 

 

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку услуга – ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 

  Партија 1, 2  ЈН 4/2017-ОП - НЕ ОТВАРАТИ”    (обавезно 

заокружити за коју партију се подноси понуда) 

ПРИЛОГ- ОБРАЗАЦ 9. 

 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како 

би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача 

исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

  Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације 

могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови 

групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе 

попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (у 

ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу), 

изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

14. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ 
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поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и 

оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан 

је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале 

образац понуде и печат понуђача.  

 

14.3. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије. 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора 

да обухвати најмање једну целокупну партију; 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије; 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно; 

- Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 

могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

14.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

14.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или 

кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на 

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Гимназија 

“Исидора Секулић”Нови Сад, Владике Платона 2  са назнаком: 

 

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга– ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 

 

 Партија 1, 2  ЈН 4/2017-ОП“ 

 

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 

 Партија 1 ,2   ЈН 4/2017-ОП“ 

 

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 

 Партија 1 ,2 ЈН 4/2017-ОП“ 
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 (обавезно заокружити за коју партију се подноси измена, допуна или 

опозив) 

 

14.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду; 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене; 

 У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 1 ), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 

или подноси понуду са подизвођачем. 

 

14.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди у 

Образцу понуде, наведе да ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не 

може бити већи од 50% . 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 

која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 

доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 

добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 

уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, 

односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача. 

 

14.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора; 
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 Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова 

који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова; 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу;  

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом; 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

14.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

14.9.1.  Услови и начин плаћања: Авансно плаћање и то 100% уговореног износа у девет 

једнаких месечних рата почевши од истог месеца у односу на закључење уговора ,а 

најкасније 10 дана пре реализације услуге.Наручилац нема обавезу издавања средстава 

финансијског обезбеђења плаћања нити прихвата икакво додатно условљавање од стране 

понуђача . 

 14.9.2. Рок  извршења услуге: 

Екскурзија мора бити изведена у следећим терминима: 

Партија 1- Услуге извођења екскурзије трећег разреда: АТИНА-АНТИЧКА 

ГРЧКА: 

Од 01. октобра 2018. године до 06. октобра 2018. године (6 дана-5 ноћи).  

Партија 2- Услуге извођења екскурзије четвртог  разреда – КЛАСИЧНА 

ИТАЛИЈА: 

Од 01. октобра 2018. године до 07. октобра 2018. године (7 дана). 

14.9.3. Квалитет извршења услуге: 

Према важећим стандардима и прописима за предметну врсту услуге. 

Изведени услуге морају задовољавати све карактеристике прописаног квалитета, а сам 

квалитет јемчи понуђач.  

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених услуга.  

 

14.9.4. Рок  важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 180 дана од дана 

отварања понуда. Понуђач је дужан да у образац понуде упише рок важења понуде а  

Понуда која садржи краћи рок од наведеног сматраће се неприхватљивом. 

 

 

14.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
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 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са 

чланом 14. ЗЈН-а. 

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

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

рангирање понуде. 

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане 

у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио у понуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача 

и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

14.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ  

 

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а. 

 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке и у исту је урачунато: 

превоз, смештај, исхрана, осигурање путника, све улазнице за обилазак   

наведених у конкурсној документацији ,боравишне таксе, стручни водич, лекар 

пратилац, посете локацијама предвиђеним Програмом путовања, те сви 

трошкови које понуђач препознаје као потребне за реализацију екскурзије и 

гратисе за  одељењскe старешинe; трошкове за вођу пута,  све евентуалне таксе 

и гратисе, све у складу са Програмом путовања у делу конкурсне документације 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА односно збир јединичних цена услуга по ученику без 

ПДВ-а,а све на бази 220 ученика у партији 1, односно 213 ученика у партији 2, 

рачунајући и све пратеће трошкове из обрасца структуре цене за сваку партију 

посебно и исти ће служити приликом оцењивања понуда. 

 Није дозвољено исказивање цене у страној валути. Цена је фиксна и не може се 

мењати ни за једну партију.  

Наручулац ће попунити укупан износ уговора приликом закључења истог на бази 

максималног броја ученика  за сваку од партија као и прихваћене понуђене цене с тим 

да исти дозвољава да до поласка на екскурзију број ученика буде евентуално мањи 

сходно чему ће бити умањен укупан износ који се плаћа понуђачу.Односно 

Наручилац ће дозволити измену закљученог уговора у погледу цене у складу са 

чланом 115. Закона у случају да број ученика који буде ишао на екскурзију буде 

различит од броја наведеног у Програму. Родитељи ће дати писану сагласност за 

извођење екскурзије након избора најповољније понуде, када добију информацију 

о цени екскурзије. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке 
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и не закључи уговор ни са једним од Понуђача у вези предмета ове јавне набавке 

из разлога предвиђених у Правилнику о наставном плану и програму за 

гимназију (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/90 и “Сл. гласник РС - 

Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92…18/2015, 13/2016 И 13/2016), у коме је у одељку 

„Услови за извођење екскурзије“ превиђено: „Екскурзија се организује и изводи, 

уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика 

истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 

60% родитеља ученика одељења.“ ... „ Ако нису испуњени наведени услови, 

директор школе обуставља извођење екскурзије.“   

 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона. 

 

14.12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

1.ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем да Наручилац 

може меницу попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих 

потписа овалшћених лица (картон оверен у Пословној банци) и захтев за 

регистрацију менице (захтев оверен од стране пословне банке Продавца ). Меница 

мора бити потписана од стране лица из картона депонованих потписа и мора бити 

оверена печатом понуђача истим као што је на картону депонованих потписа. 

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење. 

Уколико понуђач не достави меницу, картон депонованих потписа , захтев за 

регистрацију меница и менично овлашћење или не достави на начин одређен 

конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност понуде уколико 

понуђач:  

- повуче своју понуду после отварања понуде,  

- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или  

- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је 

предвиђено моделом уговора. 

 Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења 

понуде. 

 ***Меницу доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 

 

2. ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
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Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намери банке да 

ће издати  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, обавезујућег 

карактера за банку. Писмо не  сме бити ограничено роком  трајања 

(датумом), и не сме садржати одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта. 

***Писмо о намери банке доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 

ПРИЛОГ-ОБРАЗАЦ 8. 

При закључењу уговора изабрани понуђач обавезно прилаже неопозиву 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив на износ од 100% уговорене вредности са 

ПДВ, са роком важења наjкраће 30 дана дужим од уговореног рока за извршење 

предметних услуга, односно повратка са екскурзије. Наручилац ће након 

доставе банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на рачун Извршиоца 

уплатити 100% уговорене вредности са ПДВ у виду 9 једнаких  месечних  рата, 

почев од истог  месеца у односу на закључење уговора на пример-јануар 2018. 

године па све до 10 дана пре реализације екскурзије-септембар 2018. године.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мање износе од тражених. Изабрани понуђач – Извршилац може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако 

понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије (бонитет мора да има IBCA најмање 

рејтинг АА). 

 

II Понуђач коме је додељен уговор је дужан да при закључењу истог достави:  

 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом 

уговора, достави као средство обезбеђења за добро извршење посла – БЛАНКО 

СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити 

меницу на износ 10% без ПДВ-а  од уговорене вредности . 

Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави и оверен картон 

депонованих потписа овалшћених лица и захтев за регистрацију менице (захтев 

оверен од стране пословне банке Продавца). Меница, менично овлашћење и захтев за 

регистрацију морају бити потписани од стране лица из картона депонованих потписа 

и мора бити оверена печатом понуђача истим као што је на картону депонованих 

потписа. 

Добро извршење посла подразумева извршење уговором преузетих обавеза од стране 

изабраног понуђача, на начин и у роковима који су уговорени. 

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када изабрани 

понуђач не испуњава уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су 

уговорени, као што је: неизвршење услуге,  кашњење у извршењу, не решавање 

рекламација у уговореном року, ангажовање као подизвођача лице које није навео у 

понуди. 

Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 
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14.13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 

Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

     Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује 

да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама који су се односиле на услуге које су предмет ове набавке, за 

период од претходне три године. 

Доказ из претходног става ове тачке може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

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

односно уговором; 

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

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 

на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

  

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ правоснажнe судскe одлукe или 

коначна одлука другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или 

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 

групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 

чланова групе понуђача. 

 

14.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У 

ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
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14.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања 

заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или 

појашњењима - јавна набавка : поступку ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА 

УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, Партија 1,2 у отвореном 

поступку ЈН 4/2017-ОП“(заокружити за коју партију се тражи информација или 

појашњење). Наручилац је дужан да  у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева,  одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници; 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда.; 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију; 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. 

ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште на адресу Гимназија 

“Исидора Секулић”Нови Сад, Владике Платона 2 или путем електронске поште: 

gimnazis@mts.rs. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од 

стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је 

извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је 

то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

14.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН); 

 Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.; 

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања; 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена; 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14.17. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

mailto:gimnazis@open.telekom.rs
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 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац 

је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 

два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 

складу са чланом 14. ЗЈН. 

 

14.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

14.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

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

животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац изјаве је дат на на ОБРАСЦУ  бр. 5. 

 ***Образац 5. доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 

 

14.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

 Наручилац задржава право да поступак набавке обустави у складу са чланом 

109. ЗЈН 

 

14.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА 

 

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

доставља Републичкој комисији; 

 Сходно одредбама члана 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе 

понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у 

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

штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.Захтев за заштиту 

права подноси се нарчиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail: gimnazis@mts.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. 

Комуникација и пријем докумената у поступку заштите права путем наведеног 

електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, 

понедељак - петак, од 07.00 до 15.00 часова; 
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 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено; 

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

подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим 

ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио; 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда; 

 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки; 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 

149. став 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока; 

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева; 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН; 

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, као и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и базе прописа најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 

3Љ ЗЈН; 

 Одредбама члана 151. Закона одређено је шта захтев за заштиту права 

садржи.Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона 

садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и докази којима се повреде доказују; 

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона; 

7) потпис подносиоца; 

 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из ст. 12. 

ове тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком; 

 Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења; 
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 Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у 

року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 

комисији, док ће копију жалбе истовремено доставити наручиоцу; 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жирорачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 

253, позив на број ЈН 4/2017-ОП, сврха уплате: ЗЗП, , Гимназија “Исидора 

Секулић”Нови Сад, Владике Платона 2 , отворени поступак редни број , 

корисник: Буџет Републике Србије. 

 Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса 

износи 120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне 

набавке; 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи 

следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: ЈН 4/2017-ОП ; 

(7) сврха: ЗЗП: Гимназија “Исидора Секулић”Нови Сад, Владике Платона 2 , 

отворени поступак редни број ЈН 4/2017-ОП; 

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог става. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 

у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 

за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце 
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захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом; 

 Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може 

извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор, 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. 

Немањина бр. 17 Србија, према упутствима који се могу видетина интернет 

страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; 

 Напомена: примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога 

за пренос могу севидети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке 

комисије за заштиту права упоступцима јавних набавки. 

 

14.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту 

права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен; 

 Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда; 

 Сходно одредбама члана 113. став 1. ЗЈН, наручилац је дужан да уговор о јавној 

набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права; 

 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 

понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права; 

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим 

понуђачем. У том случају, ако је због методологије доделе пондера потребно 

утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 

извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора; 

 Изабрани понуђач је дужан да потпише и врати уговор о јавној набавци на 

адресу наручиоца у року од 5 дана од дана пријема потписаног уговора од 

наручиоца. 

 

14.23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Сходно одредбама члана 115. став 1. ЗЈН, Наручилац може након закључења 

уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета  набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 

 

У горе наведеном случају, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени 

уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН и да у року од три дана од 

дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за 

јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 



 Конкурсна документација, отворени поступак ЈН 4/2017-ОП 
Страна 76 од 79 

 

 

 

 

ПРИГИНАЛ ПИСМП П НАМЕРИ БАНКЕ ДА ЋЕ ИЗДАТИ БАНКАРСКУ 
ГАРАНЦИЈА ЗА ППВРАЋАЈ АВАНСНПГ ПЛАЋАОА, ПБАВЕЗУЈУЋЕГ КАРАКТЕРА 

 

(Меморандум пословне банке) 

 

      ИЗЈАВА 

О  НАМЕРАМА У ВЕЗИ ГАРАНЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку   ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” ЈН 4/2017-

ОП који  је објављен  дана  10.11.2017.  године,  овим  потврђујемо  да  ћемо  на  

захтев 

 
(унети назив понуђача 

                  

 

 

издати безусловну и на први позив плативу Банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, на износ од 100% од понуђене вредности,са ПДВ-ом,партије за 

коју се подноси понуда, са роком важења наjкраће 30 дана дужим од уговореног рока 

за извршење предметних услуга, односно повратка са екскурзије 

Корисник банкарске гаранције је Гимназија “Исидора Секулић”,. Гаранција 

ће бити издата за рачун    

(унети назив понуђача) 

 

 

из    , ул.    , бр.    , уколико му буде додељен 

уговор за наведену јавну набавку. 

 

                                                                                       Потпис овлашћеног лица банке 

 

У                                                                                                 

 Дана    

ПБРАЗАЦ БР. 8.  
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На основу Закона о меници ( Сл. лист СРЈ бр. 46/96) 

 

ДУЖНИК: ______________________________________________________ 

Седиште:  _______________________________________________________ 

Матични број: ___________________________________________________ 

ПИБ: ___________________________________________________________ 

Текући рачун: ___________________________________________________ 

Код банке:  ______________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: Гимназија “Исидора Секулић”, Владике Платона 2,Нови Сад 

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 

„безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ 

на износ _____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име средства 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за јавну набавку ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”ЈН 4/2017-

ОП 

 Партија 1 ,2  (заокружити за коју партију се подноси менично овлашћење и 

потребно је за сваку партију за коју се предаје понуда доставити средство 

обезбеђења тј. меницу за озбиљност понуде). 

            Овлашћујемо  - Гимназија “Исидора Секулић”, Владике Платона 2,Нови Сад 

- да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без 

права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна 

Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на 

терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број 

____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред  чекања у 

случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због 

поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења понуде. 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 

промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 

Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 
***Менично овлашћење доставити уз меницу за сваку партију за коју се подноси 

понуда 

 

 Датум издавања овлашћења                                    Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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На основу Закона о меници ( Сл. лист СРЈ бр. 46/96) 

 

ДУЖНИК: ______________________________________________________ 

Седиште:  _______________________________________________________ 

Матични број: ___________________________________________________ 

ПИБ: ___________________________________________________________ 

Текући рачун: ___________________________________________________ 

Код банке:  ______________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2,Нови Сад 

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 

„безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ 

на износ _____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу уговора о јавној набавци   

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” ЈН 4/2017-ОП 

 Партија 1, 2   (заокружити за коју партију се подноси менично овлашћење ) 

            Овлашћујемо  - Гимназија “Исидора Секулић”, Владике Платона 2,Нови Сад 

- да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без 

права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна 

Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на 

терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број 

____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред  чекања у 

случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због 

поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 

промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 

Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 
*** Копирати у потребном броју примерака 

 

 Датум издавања овлашћења                                 Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 
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                                                                 Потпис овлашћеног лица 

 

ПОДНОСИЛАЦ:  

 

 
 

 

ПРИМАЛАЦ:  

ГИМНАЗИЈА “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 
Владике Платона 2 

21000 Нови Сад 

 

 

ПОНУДА 

за ЈАВНУ НАБАВКУ  бр. 4/2017-ОП 

 
у поступку јавне набавке  

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ  ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА 

СЕКУЛИЋ” 

Партија 1 ,2  (заокружити за коју партију се подноси понуда) 

 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Деловодни  број, датум и сат подношења понуде:  

(попуњава секретаријат школе)  

 

ПБРАЗАЦ БР. 9.  


