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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

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

гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1137/1 од 

20.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1137/2 од 

20.03.2017. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза 

 
Број јавне набавке 07/2017 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација предмета јавне набавке 5 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 

VI Образац понуде 22 

VII Модел уговора 27 

VIII Образац трошкова припреме понуде 30 

IX Образац изјаве о независној понуди 31 

X Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи укупно 32 стране.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Универзитет у Београду – Економски факултет  

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 

Врста наручиоца: високошколска установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 07/2017 је набавка услуга организованог аутобуског превоза. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Особa за контакт: Шошкић Зоран, дипл. правник  

е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга организованог аутобуског 

превоза, у свему према дефинисаним техничким  спецификацијама. 

Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 60170000 Најам возила за превоз путника са 

возачем 

2.  Партије 

Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка услугa аутобуског превоза у земљи и иностранству за 

потребе Економског факултета у Београду.  

 

ОПИС Једносмерни 

трансфер на 

територији 

Београда 

Полудневно 

ангажовање 

возила (3-6 

сати) или 

до 150 

километара 

Целодневно 

ангажовање, 

до 300 

километара 

(ауто дан) 

Додатни 

километар у 

случају 

прекорачења 

Услуга изнајмљивања 

комби возила  

Комби возило, са возачем, 

минимални број 

комерцијалних седишта је 8 

    

Услуга изнајмљивања мини 

буса  

Мини бус, са возачем, 

минимални број 

комерцијалних седишта је 18 

    

Услуга изнајмљивања мини 

буса  

Мини бус, са возачем, 

минимални број 

комерцијалних седишта је 28 

    

Услуга изнајмљивања 

аутобуса 

Аутобус, са возачем, 

минимални број 

комерцијалних седишта је 57 

    

Услуга изнајмљивања 

аутобуса 

Аутобус, са возачем, 

минимални број 

комерцијалних седишта је 78 

    

 

 

Реализација уговорене услуге вршиће се сукцесивно, према конкретним потребама и 

захтевима Наручиоца, максимално до износа средстава одређених за ове намене у 

Финансијског плану и Плану набавки. С обзиром да се ради о набавци услуга превоза, чији је 

обим и разноликост немогуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред 

одредио вредност уговора док вредност из понуде представља основ за поређење у оквиру 

елемента критеријума најнижа понуђена цена. 

 

Понуђач се обавезује да ће услуге које су предмет ове набавке извршити стручно и квалитетно 

на високом професионалном нивоу, у складу са понудом и конкурсном документацијом као и 

у склaду сa вaжeћим стaндaрдимa, нoрмaтивимa и техничким прописима у овој oблaсти.  

 

Возила са возачем која се изнајмљују морају имати следеће техничке карактеристике: 

- возила морају да испуњавају стандарде о међународном превозу путника тј. да поседују сва 

потребна уверења од стране надлежних државних органа;  
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- возила морају бити, исправна, уредна и чиста; 

- возила морају бити старости захтеване у додатним условима за учешће у поступку јавне 

набавке. Најмање 2 возила из техничке спецификације морају бити до 5 година старости, а 

преостала возила до 12 година старости; 

- електронски програм стабилности ЕСП (АБС, АСР, ЕДБ, БАС);  

- поседовање клима уређаја (да зими имају грејање, а лети хлађење);  

- поседовање пртљажног простора за предвиђен број путника; 

- поседовање пратеће аутобуске опреме (wi fi internet, ТВ); 

- вoзач који обавља превоз мора бити уредан и обавезан је да све време носи адекватну 

службену одећу. 

 

Понуђач ће обезбедити оптималан број професионалних возача за безбедну вожњу по свакој 

дестинацији. Возачи ангажовани на вршењу предметних услуга морају имати најмање 

петогодишње искуство у управљању возилима.   

 

Трошкове путарина, такси за возило, горива, паркинг трошкова, евентуалних трошкова уласка 

возила и задржавања у градовима, трошкови смештаја, исхране, дневница, и све остале 

припадајуће трошкове за возаче  сноси Понуђач. 

 

Пре сваког пружања услуге овлашћени представници наручиоца и понуђача ће заједнички 

прегледати возило које ће бити ангажовано за конкретну услугу. Уколико квалитет не 

одговара понуди понуђача, наручилац задржава право да захтева од понуђача да обезбеди 

адекватно возило за конкретно пружање услуге. Уколико понуђач не испоштује техничке 

карактеристике дате у понуди, наручилац задржава право да раскине уговор.   

 

Понуђач гарантује сва права путницима која произилазе из Закона о превозу у друмском 

саобраћају.  Понуђач се обавезује, да у случају немогућности обављања превоза (под условом 

да до немогућности није дошло кривицом наручиоца или услед дејства више силе) о свом 

трошку ангажује другог превозника, који ће услугу обавити под истим условима и истим, по 

техничким карактеристикама, возилима из прихваћене понуде, у противном Понуђач сноси 

све последице и трошкове који су настали као последица кашњења и неиспуњења преузетих 

обавеза. Понуђач одговара за осигурање и сигурност путника од почетка до завршетка превоза 

и дужан је да надокнади сву штету која настане оштећењем здравља или повредом путника, 

изузев у законом дефинисаним случајевима. 

 

Понуђач ће се благовремено договарати са наручиоцем о прецизном термину, месту 

постављању возила и свим детаљима везаним за конкретан пут.  

Набавка предметних услуга ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, а на 

основу писаног захтева Наручиоца, који се подноси не касније од 3 дана пре отпочињања 

превоза. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 

то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(чл. 75.ст. 1. тач. 5) Закона); 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

 

1.2. Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. став 2. ЗЈН 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. став 2. 

Закона, и то:  

 

      1)   Финансијски капацитет 

Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

 

2) Пословни  капацитет  

- Да је понуђач у три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. години) остварио 

укупан пословни приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара, без 

ПДВ-а; 

- Да је понуђач у претходној години (2016. години), пружио услуге које су 

предмет јавне набавке  у укупном износу од минимум 1.300.000,00 динара, без 

ПДВ-а. 

 

3) Кадровски капацитет: 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време, односно 

ангажованих по уговору, најмање 10 возача са дозволом одговарајуће категорије 

- Д категорија. 
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4) Технички капацитет 

Да понуђач до момента објављивања позива на Порталу јавних набавки поседује 

или је корисник најмање по једног високо туристичког возила из спецификације 

(капацитета 8, 18, 28, 57, 78 седишта) од којих најмање два возила нису старија 

од 5 година, а остала старости до 12 година и која су технички исправна и 

регистрована. 

 

1.3. Услови које мора да испуни подизвођач 

 

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

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

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.4.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 

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

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

услове испуњавају заједно. 

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Изјава о  испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

Услов из чл. 75.ст. 1. тач. 5) Закона доказује се достављањем: 

- фотокопије важећег акта Министарства надлежног за послове друмског саобраћаја 

којим је утврђено да понуђач испуњава услове за обављање јавног линијског и  

ванлинијског превоза путника у домаћем саобраћају; 

- фотокопије важећег акта Министарства надлежног за послове друмског саобраћаја 

којим је понуђач оспособљен за обављање међународног јавног линијског и 

ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају. 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Финансијски капацитет 

 

Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за 

принудну наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није 

био неликвидан. 

 

2) Пословни капацитет 

 

-    Да је понуђач у три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. години) остварио 

укупан пословни приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара, без 

ПДВ-а; 

                     Доказ:  Понуђач доставља Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке  БОН-ЈН  

Агенције  за  привредне регистре,  Регистар  финансијских  извештаја  и  

података  о  бонитету  правних лица  и  предузетника,  који  садржи  сажети  

биланс  стања  и  успеха,  показатеље за оцену бонитета за 2013, 2014 и 2015. 

годину .  

* Понуђач  који  је  регистрован  као  предузетник,  а  пословне  књиге  не  

води  по систему  двојног  књиговодства,  дужан  је  да  достави  копије  

финансијских извештаја за 2013, 2014 и 2015. годину .  
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- Да је понуђач у предходној години (2016. години), пружио услуге које су 

предмет јавне набавке  у укупном износу од минимум 1.300.000,00 динара, без 

ПДВ-а. 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа и потврде 

наручилаца о пруженим услугама које морају бити попуњене, потписане и 

оверене печатом референтних наручилаца. 

Потврде морају бити на оригиналном обрасцу који се налази у конкурсној 

документацији и њен је саставни део, осим уколико наручилац потврде ове 

врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора 

одговарати садржини оригиналног обрасца из конкурсне документације). 

 

3) Кадровски капацитет: 

            Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време, односно 

ангажованих по уговору, најмање 10 возача са дозволом одговарајуће категорије 

- Д категорија.; 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију М обрасца или уговора о ангажовању за 

тражени кадровски капацитет, као и фотокопије возачких дозвола. 

 

4) Технички капацитет 

Да понуђач поседује или је корисник најмање по једног високо туристичког 

возила из спецификације (капацитета 8, 18, 28, 57, 78 седишта) од којих најмање 

два возила нису старија од 5 година, а остала старости до 12 година и која су 

технички исправна и регистрована. 

Доказ: очитане саобраћајне дозволе на основу којих се може утврдити да 

понуђач поседује или је корисник тражених возила. 

 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

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 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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке услуга организованог аутобуског превоза, ЈН 07/2017, испуњава 

обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то: 

 

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

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

       

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                             М.П.        _________________________ 

 

 

Напомена:  
 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди 

испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача 

да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 
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3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________________ [навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке услуга организованог аутобуског превоза, ЈН 07/2017, испуњава 

обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то: 

 

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

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

      

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених 

документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе 

којима потврђује испуњеност услова. 
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4.1. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

 

Списак наручилаца у 2016. години 

којима смо пружали услуге аутобуског превоза 

 
 

 

Р.Б. 

 

Назив клијента 

 

Опис услуге  Вредност извршених услуга  

(у динарима, без ПДВ-а) 

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНО:  

 

                                                                                                               

Напомена: у случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

У _________________                        Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 
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4.2. ПОТВРДА НАРУЧИОЦА СА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ О ИЗВРШЕНИМ  

УСЛУГАМА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

 

 

Назив 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

П О Т В Р Д А 

Којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је Пружалац 

услуге _______________________________________, из ______________________________,  у 

2016. години извршио услуге аутобуског превоза, без примедби, у укупној вредности од 

______________________ динара, без ПДВ-а. 

Извршене су следеће услуге:  

_______________________________________________________________________________ 

                                                  

_______________________________________________________________________________ 

                                                 

_______________________________________________________________________________ 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуга организованог аутобуског 

превоза (јавна набавка број 07/2017) и у друге сврхе се не може користити.  

 

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

    Наручилац са референтне листе 

 

 (м.п.)         _______________________ 
                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце са референтне листе 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 

Београд, соба 139, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза, ЈН 07/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.03.2017. 

године до 11,00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Јавно отварање понуда одржаће се 30.03.2017. године у 11,30 часова, у радним просторијама 

Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. 

 

2.1.Понуда мора да садржи: 

- Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде (поглавље VI у 

конкурсној документацији); 

- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде 

није неопходно попунити и потписати;  

- доказе да испуњава додатне услове предвиђене овом конкурсном документацијом; 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 

могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 

недостатака понуде. 



16/32  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

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

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економски факултет у 

Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза, ЈН бр. 

07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза, ЈН бр. 

07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза, ЈН бр. 

07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга организованог аутобуског превоза, ЈН 

бр. 07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

-  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.    

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши на следећи начин: 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од датума факутурисања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено.  
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9.2. Захтеви у погледу квалитета 

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 

 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Економски 

факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail адресу 

nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 07/2017“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу  

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи дужи рок плаћања. У случају истог 

понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок важење понуде. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

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

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену, 

исти рок испоруке и исти рок плаћања. 

Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок важења понуде 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 о јавној набавци. Комисија ће сачинити записник који ће потписати сви 

чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача. Сви представници 

понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање. Уколико позвани 

понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

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 овог закона. 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у писарници 

наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број 011/2639-

560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике 

у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 5 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, 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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

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

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

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

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 

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

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА 

ЈН БРОЈ 07/2017   

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуга организованог аутобуског превоза, број 07/2017 

 

1 2 3 4 5 

ОПИС  

ТИП ВОЗИЛА                

 

 

 

                ВРСТА УСЛУГЕ 

Цена без пдв-а за 

услугу једносмерног 

трансфера на 

територији Београда 

Цена без пдв-а за услугу 

полудневног ангажовања 

возила (3-6 сати) или до 150 

километара 

Цена без пдв-а за услугу 

целодневног ангажовања 

возила до 300 километара 

(ауто дан) 

Цена без пдв-а за 

додатни километар у 

случају прекорачења 

Услуга изнајмљивања комби 

возила  

Комби возило, са возачем, 

минимални број комерцијалних 

седишта је 8 

    

Услуга изнајмљивања мини буса  

Мини бус, са возачем, минимални 

број комерцијалних седишта је 18 

    

Услуга изнајмљивања мини буса  

Мини бус, са возачем, минимални 

број комерцијалних седишта је 28 

    

Услуга изнајмљивања аутобуса 

Аутобус, са возачем, минимални 

број комерцијалних седишта је 57 

    

Услуга изнајмљивања аутобуса 

Аутобус, са возачем, минимални 

број комерцијалних седишта је 78 

    

УКУПНО: 

 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ЗА СВЕ 

ТИПОВЕ ВОЗИЛА И СВЕ ВРСТЕ 

УСЛУГА (2+3+4+5): 

 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ЗА СВЕ ТИПОВЕ ВОЗИЛА И СВЕ ВРСТЕ УСЛУГА: _______________________________динара 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ ЗА СВЕ ТИПОВЕ ВОЗИЛА И СВЕ ВРСТЕ УСЛУГА:_____________________________динара 
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Квалитет: Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и  испуњавти услове утврђене 

одговарајућим Законима. 

Плаћање: у року од ___________________ дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) 

Авансно плаћање није дозвољено.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана) 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  

(Понуђач попуњава, потписује и печатом 

оверава Модел уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, 

односно понуде са учешћем подизвођача у 

моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи) 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

Закључен између 

 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 

(у даљем тексту: Наручилац услуга) 

Матични број: 07001983 

ПИБ: 100223295 

Број рачуна: 840-1109666-73 

 

и 

______________________________ 

ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 

( у даљем тексту: Превозник) 

Матични број:_________________ 

ПИБ: ________________________ 

Број рачуна: __________________ 

 

 

________________________________   ____________________________ 

________________________________   ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 

                                    

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке мале 

вредности, чији је предмет пружање услуга аутобуског превоза.  

- да је Превозник доставио понуду број ______ од __________. године (попуњава 

Наручилац), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и 

саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број _______ од ________. године 

(попуњава Наручилац) доделио Превознику уговор о пружању услуга аутобуског превоза 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона. 
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Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуга 

аутобуског превоза које морају да буду пружене у свему у складу са ПОНУДОМ и 

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ које су саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 

Превозник се обавезује да ће услуге које су предмет ове набавке извршити стручно и 

квалитетно на високом професионалном нивоу, у складу са понудом и конкурсном 

документацијом као и у склaду сa вaжeћим стaндaрдимa, нoрмaтивимa и техничким 

прописима у овој oблaсти.  

Возила са возачем која се изнајмљују морају имати следеће техничке карактеристике (возила 

морају да испуњавају стандарде о међународном превозу путника тј. да поседују сва 

потребна уверења од стране надлежних државних органа; возила морају бити, исправна, 

уредна и чиста;  електронски програм стабилности ЕСП (АБС, АСР, ЕДБ, БАС); поседовање 

клима уређаја (да зими имају грејање, а лети хлађење); поседовање пратеће аутобуске опреме 

(wi fi internet, ТВ); вoзач који обавља превоз мора бити уредан и обавезан је да све време 

носи адекватну службену одећу).  

Трошкове путарина, такси за возило, горива, паркинг трошкова, евентуалних трошкова 

уласка возила и задржаваља у градовима, трошкови смештаја, исхране, дневница, и све 

остале припадајуће трошкове за возаче  сноси Превозник. 

 

Члан 3. 

Понуђач гарантује сва права путницима која произилазе из Закона о превозу у друмском 

саобраћају. Понуђач се обавезује, да у случају немогућности обављања превоза (под условом 

да до немогућности није дошло кривицом наручиоца или услед дејства више силе) о свом 

трошку ангажује другог превозника, који ће услугу обавити под истим условима и истим, по 

техничким карактеристикама, возилима из прихваћене понуде, у противном Понуђач сноси 

све последице и трошкове који су настали као последица кашњења и неиспуњења преузетих 

обавеза. Понуђач одговара за осигурање и сигурност путника од почетка до завршетка 

превоза и дужан је да надокнади сву штету која настане оштећењем здравља или повредом 

путника, изузев у законом дефинисаним случајевима. 

 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да у складу са потребама сукцесивно упућује писмене захтеве за 

извршење услуге, писаним путем констатује да је услуга извршена и плати уговорену цену. 

Набавка предметних услуга ће се вршити сукцесивно,  у складу са потребама Наручиоца, а 

на основу писаног захтева Наручиоца, који се подноси не касније од 3 дана пре отпочињања 

превоза. 

Захтев Наручиоца из става 1. овог члана, садржи нарочито: датум отпочињања превоза, број 

дана, маршруту пута, број путника. 

Наручилац се обавезује да предметне услуге наручује преко свог овлашћеног представника 

електронском поштом, а уколико то тренутно није могуће телефоном или писмено. 

Овлашћење у писменој форми са именима, e-mailom и бројевима телефона представника 

Наручиоца за наруџбине превоза, Наручилац ће доставити представнику Превозника 

истовремено са потписивањем овог Уговора. 

 

Члан 5.  

Накнада за предметне услуге утврђује се на основу јединичних цена исказаних у понуди 

Превозника број _________од ___________2017. године, а према обрачуну стварно 

извршених услуга.  
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Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Превозник понудио и које су саставни део 

овог уговора.  

Максимална вредност овог уговора износи 1.300.000,00 динара без ПДВ-а. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 

 

Члан 6. 

Уговорене услуге, Наручилац ће плаћати на основу рачуна који испоставља Превозник, у 

року од ______ дана од датума факутурисања, на рачун Превозника  број 

_______________________ код  ________________________банке. 

 

Члан 7. 

Уговор се закључује на период од дванаест месеци, односно до реализације процењене 

вредности јавне набавке. 

Члан 8. 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 60 дана од дана 

достављања писменог обавештења о отказу. 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на 

уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано 

раскине уговор због неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују облигациони 

односи. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

 

Члан 10. 

Измене и допуне овог Уговора, Наручилац и Превозник, могу вршити искључиво анексом у 

писаној форми. 

 

 

Члан 11. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

 

Члан 12. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 

припада по 3 (три). 

  

 

 

 

      за ПРЕВОЗНИКА                                                            за НАРУЧИОЦА  

       Д и р е к т о р               Д е к а н 

    ____________________               ___________________ 

                Проф. др Бранислав Боричић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља    

(назив понуђача) 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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IX OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  

                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга организованог аутобуског превоза, број 07/2017, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


