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Основна школа „ Карађорђе Петровић“ 

Село Крушевица 

Датум : 18.01.2019 год. 

Дл. Бр  12 

 

 

 

 

На основу члана 39. Став 1 , члана 61, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту:ЗЈН), члана 6. и члана 8. став 

1.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015 – у даљем тексту:Правилник), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  бр. Одлуке  09  од  18. 01. 2019. г. и Решења о образовању 

Комисије бр. 10  од  18. 01. 2019.  године, Комисија за јавну набавку сачинила је: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА СА  ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ  –  

 

Услуге превоза ученика и радника школе   
 

ЈАВНА НАБАВКА  

 бр. 1.2.1 

 

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 1.2.1. на Порталу јавних набавки 

објављен је дана 18. 01. 2019. године. 

 

број страна: 37 

 

О 
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Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1 Општи подаци о јавнојнабавци 3 

 

2 

Врста, техничке карактеристике, kвалитета,количина и 

описуслуга ( добара која се подразумевају у извршењу 

услуге). 

6 

 

3 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

7 

 

4 Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

5 Образац 1изјава о довољно техничком капацитету 25 

6 Образац 2, образац понуде 26 

 

7 

Образац 3 – Опис предмета јавне набавке 27 

8 Образац  4 изјаве о независној понуди 28 

9 Образац 5-изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 
29 

10 Образац 6 – о кадровском капацитету 30 

11 Образац 7 – подаци о понуђачима 31 

12 Образац 8  Модел  

 уговора 

34 

 

        

 

 

 

Напомена: 
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Наручилацједужандареднимбројемозначисвакустрануконкурснедокументације и 
укупанбројстранаконкурснедокументације. 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

Назив: Пснпвна шкпла „ Карађорђе Петровић“ 

Село  Крушевица, 16210  Власотинце 

 Матични број: 07104863 

 ПИБ: 101937267 

 Шифра делатности: 85.20 

 Број текућег рачуна: 840- 931660-09 код Управе за трезор 

 Интернет страница наручиоца http://oskaradjordjepetrovic.com/ 

 Одговорно лице: Драгослав Светозаревић 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА  

-  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ на основу члана 39. став 1. ЗЈН са циљем 

закључења појединачног уговора ЗЈН. 
- Појединачни уговор ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 

-  На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015) примењивати и: 

- Закон о превозу путника  (''Службени гласник РС"бр. 68/15), 

- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 18/2016), осим у сегментима код којих се још увек 

примењује →(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/2001, ''Службени гласник РС" бр. 

30/2010), 

- Закон о облигационим односима,након закључења уговора. 

- Закон о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 5/2016 - усклaђeни дин. изн., 

108/2016 и 7/2017 - усклaђeни дин. изн), 

- Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и други 

правни акти који су наведени у овој конкурсној документацији, али и други позитивни 

акти (правног система Републике Србије) које Комисија за ову јавну набавку буде 

сматрала за неопходне приликом фазе стручне оцене понуда, и ако нису наведени у 

конкурсној документацији. 

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења појединачног уговора са једним 

понуђачем  до 31.12. 2019. године. 

 

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
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3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предмет ове ЈНМВ бр. 1.2.1. су : Услуге превоза ученика и радника  у  друмском 

путничког превоза  за посебне намене 

, и то: 

ОРН.......................................60130000, ЈНМ вредности 1.2.1. 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Превоз   и ученика на  релациији: Бољаре – Црнатово,  превоз  ученика и наставника 

на релаији Крушевица Равни Дел, превоз  ученика на релацији Крушевица -  Било, 

превоз  ученика на релацији Крушевица – махала Јарчевци и обрнуто 182 радна дана 

(туре) до 31. 12. 2019.год.,  као и превоз ужину  (сендвича)   за ученике  72  дана (туре) 

предвиђене које одржава СУП и то  9 дана  (туре) до краја 31.1.22019. године. 

 

5. РОК за доношење одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели  уговора биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року који не 

може бити дужи од 10  дана од дана отварања понуда. 

6. Преузимање конкурсне документације: 

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

-Интернет адреса    инаручиоца:hhtp://оskaradjordjepetrovic.com/  

7. КОНТАКТ ОСОБА:  

Предраг Ранђеловић; адреса ел. поште: oskrusevica1858@gmail.com бр. телефона 

065/24-96221 до 12:00  сати, сваког радног дана од понедељка до петка. 

 

 

 

8. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:  

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој 

конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике 

Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој 

конкурсној  документацији.  

Крајњи рок за доставу понуде је девет (  10 ) дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, закључно  до 28. 01.2019. године до 

08:00  сати  без обзира на начин доставе. 

Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања 

понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – Понуда за 

јавну набавку мале вредности број 1.2.1.–  

Услуге     превоза  ученика и радника  школе 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:oskrusevica1858@gmail.com


Јавна набавка мале вредности број ___1.2 1.______ услуга превоза радника и ученика 

школе 

5 
 

 

, превоз се врши аутобусом те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, понуде се 

предају    лично или путем поште  на адресу наручиоца ОШ „Карађоређ Петровић“ 

Крушевица, 16210 Власотинце. 

 

Понуђачима се препоручује да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон 

контакт особе.  

 

Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће на коверти потврдити 

датум и време пријема понуде. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца  

најкасније до 28. 01. 2019 године до  08: 00 сати последњег дана  рока, без обзира на 

начин на који је послата. 

 

9. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: Поступак отварања понуда ће се 

спровести 28. 01. 2019. године у 08:15 сати, у просторијама ( школе) наручиоца ОШ „ 

Карађорђе Петровић“ Крушевица. 

 

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача 

који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато оверено печатом и 

потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.  

 

Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само 

присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму активно 

учешће у самом поступку.  

 

Наручилац  ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 
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 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА (и добара која се подразумевају у извршењу услуге), 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 

Набавка услуга – Услуге  превоза радника и ученика школе 

 Превоз радника  и ученика на релацији : превоз ученика Бољаре – Црнатово, превоз 

ученика и наставника на релацији Крушевица – Равни Дел, превоз ученика на 

релацији Круешвица – Било, превоз учника на релацији Крушевица – махала 

Јарчевци, 182 радна дана – наставна,  превоз ученика за предавање 9 радна  дана до 

31. 12. 2019.г. Бољаре до Крушевице и обрнуто, и превоз ужине за учеиике  ( сендвиче) 

72 дана од Крушевице до Бољаре до 31.12. 2019. Превоз вршити аутобусом - возилом. 

Возило мора да испуњава (између осталог) следеће услове,  да је чисто, има грејање,  

да  аутобуси имају одређени број  седишта за седење, путници морају бити осигурани 

полисом осигурања, да ће се возило редовно и детаљно подвргавати прању како споља тако 

и унутра и да ће хигијена возила бити на завидном нивоу. 

         Рок пружања услуга је од закључења уговора до 31.12. 2019 године. 

Наведено подразумева да  возило буде удобно и прилагођено за превоз радника и ученика 

школе и има основне услове за безбедан и квалитетан превоз радника и ученика. 

 Одговорност понуђача/добављача као субјекта у пословању превозом , су дужни да 

обезбеде да  возило испуњава услове прописане ЗБС (да превоз не могу да врше лица која 

нису у радном односу код понуђача, да се превоз врши возилима за које  понуђач има 

решење надлежног Министарства, да се не врши превоз свакојаким возилима, како је 

наведено у допису надлежног Министарства као и да нема додатна седишта, односно 

седишта која нису уписана у саобраћајну дозволу). Да свим путницима изда одговарајућу 

путну исправу ( идентификациону картицу). Превозом се могу возити само лица која имају 

идентификациону картицу, друга лица се немогу возити. 

Понуђач/добављач је такође дужан да обезбеди следљивост  да возач има одговарајућу 

категорију за управљање  возилом и превозом путника и да је у радном односу код 

понуђача. Наведено подразумева и да лица која на радном местима возача има „Д“ 

категорију за управљање аутобусом. 

Својеручним потписом, као одговорно лице понуђача, потврђујем да сам упознат са 

свим наведеним у делу „2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА (и добара која се подразумевају у извршењу услуге), 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА“за ЈНМВ услуге превоза радника и ученика школе са циљем закључења 

уговора за јавну набавку бр. 1.2.1 –Услуга   превоза радника и ученика школе, 

односно да ћу се при превозу радника и ученика школе строго придржавати свега 

наведеног.  

 

М.П.                      _______________________________ 

                                 Одговорно лице понуђача 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања 

1. 

Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

Ако је понуђач правно лице 

доказ је: 

1) извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

 

Ако је понуђач предузетник 

доказ је: 

1) извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

2)Да понуђач 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 

 

Ако је понуђач правно лице докази су: 

1) извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

2) извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
којим се потврђује да он и законски заступник 

понуђача није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване  криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. 
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Ови докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

 

Ако је понуђач предузетник или физичко 

лицедоказ је: 
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп 

увереое надлежне пплицијске управе МУП-а 

кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд 

кривичних дела кап члан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиван за кривична 

дела прптив привреде, кривична дела прптив 

заштите живптне средине, кривичнп делп 

примаоа или даваоа мита, кривичнп делп 

преваре (захтев се мпже ппднети према месту 

рпђеоа или према месту пребивал.). 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 
 

Овај доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
 

3 

 

 

 

 

 

 

(брисанa) 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако је понуђач правно лице, предузетник или 

физичко лице доказ су уверења надлежних 

пореских органа: 

1) уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе; 

2)уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

 

Напомена: уколико се понуђач налази у поступку 

приватизације као доказ доставља потврду 

Агенције за приватизацију да се налази у 

поступку приватизације. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

 

Наведени докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

Ако је понуђач правно лице, предузетник или 

физичко лице доказ је:   

 

1)Решење: Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, да понуђач 

испуњава услове за обављање делатности донаћег 

ванлинијског  превоза путника у друмском 

саобраћају - ученика и радника која је предмет 

јавне набавке.   

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 
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Овај доказ не може да иде на изјаву. Мора се 

доставити заједно са конкурсном 

документацијом. 

6. 

Да је понуђач поштовао 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 (члан 75. 

став 2. ЗЈН)  

Ако је понуђач правно лице, предузетник или 

физичко лице доказ је: 

1) попуњен Образац 3 - Изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштитити на раду, запошљавању и условима 

рада, као и заштити животне средине,као и да 

нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (налази се у 

конкурсној документацији).  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

 

* Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 

 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања чл.  76 ЗЈН 

1. 

Да понуђач има у власништву или у закупу  

има најмање два регистрована аутобуса- 

возила једнпо резервно возило са најмање 

10+1 места за седење и други аутобус- 

возило којим ће вршити превоз  и ученика и 

радника школе сваког радног дана мора да 

има најмање 10+1 места за седење, аутобус- 

возила за које поседује саобраћајну дозволу 

на своје име или у закупу. Понуђач у читачу 

саобраћасјне дозволе мора бити уписан као 

корисник закупљеног возила и да су иста 

возила - аугтобуси  (закупљена и  у својини 

понуђача) уписана у решење издато од 

стране надлежног Министарства. 

 

 

Доказ је: 

1. Читач  саобраћајне дозволе 

2. уговор о закупу возила. 

3. Решење надлежног Министарства 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. Овај доказ не може да иде на изјаву. 

Доставити фотокопшије ( горе наведене 

доказе) заједно са конкурсном документацијом. 
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2. 

 

 

 

 

 

Да  понуђач има најмање 2 године радног 

искуства у превозу ученика и радника 

школе 

 

 

 
 
 
 
 

Дпказ: пптврда п преву ученика и радника  

3. 

Да возач ( упошљени радник) који врши 

превоз радника и ученика има Д 

категорију за управљање аутобусом 

возилом као и сви запослени код 

понуђача. 
Да је возач  у радном односу код понуђача 

Докази су: 

 

1. Фотокопија возачке дозволе 

2. Доказ да је у радном односу ( Образац 

МА, Потрда о поднетој пријави на 

обавезно социјално осигурање) 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 

односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

Доставити фотокопију наведенихдоказа.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка мале вредности број ___1.2 1.______ услуга превоза радника и ученика 

школе 

12 
 

 

Испуоенпсти услпва пп чл. 75 и 76.  дпказује се    дпстављаоем  ппптисану и пверену  изјаву  у 

складу са чланпм 77 став 4.,  oсим услпва из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН. пвај услпв не ппкрива 

изјава мпра се дпставити заједнп са ппнудпм ппнуђача     

ИЗЈАВА  ППНУЂАЧА 

П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ  ЧЛ. 75 И 76. ЗАКПНА  У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

                    НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

 

У складу са чланпм 77. Став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 

пдгпвпрнпшћу, кап засптупник ппнуђча , дајем следећу 

     ИЗЈАВУ 

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

регистар; 

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

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања и давања 

мита, кривичнма дела преваре; 

3. Брисана. 

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

прописима Републике Србије или стране државве када има седиште на њеној 

територији; 

5. Да понуђач испуњава и додатне услове дефинисане у конкурсној документацији  

поглављу 3 под називом испуњености   додатних  услова за учешће у поступку 

јавне набвке, осим додатни услов под тачком 1 који изјава не покрива- докази 

који се мора доставити зајено са понудом.  

- Додатни услови : да има најмање 2 регистр.  аутобуса са најмање 10+1 седишта 

за седење , да има најмање два запослена лица са одговарајућом категоријом за 

упрвљање аутобусом и  најмање 2 године превоза ученика и радника . 
У ________________________                                    М.П.       

                                                                                                                         Ппнуђач 

Датум; ______________гпд.                                                                               __________________________ 

 

Наппмена; Укпликп ппнуду ппднпси група , Изјава мпра бити пптписана пд  стране пвалшћенпг 

лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји начин сваки ппнуђач 

изјављује да испуоава пбавезне услпве из члана 75.став 1. Тач.1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве 

испуоавају заједнп. 
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ИЗЈАВА  ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКПНА  У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРЕДНПСТИ МАЛЕ 

 

У складу са члнампм 77 . став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, кап 

заступник ппдизвпђача дајем следећу 

 

Ппдизвпђач _______________________________________________( навести назив ппдизвпђача) у 

ппступку јавне набвке мале врднпсти бр. _____________(навести брпј јавне набавке), испуоава 

услпве пп члану 75  Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкуменацијпм за 

предметнау јавну набвку. 

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

редгистар; 

2. Подизвођач и његов закоски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване кримеиналне групе, да није осуђиван за кривично дело  

против привреде, кривична дела  животне средеине, кривична дела примања и 

давања мита, кривична дела преваре; 

3. Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине када има седиште 

на њеној територији; 

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећиих прописа о заштитит  

на рад, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забран 

обављања делатности која је на снази у време  подношења понуде за предметну 

јавну набавку. 

 
 

 

 

У ________________________                                    М.П. 

                           Ппдизвпђач 

Датум; ______________гпд.                                                                               __________________________ 

 

Наппмена: укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена. 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

На основу члана 61. став 4. тачка 1)ЗЈН и на основу члана 6. став 1. тачка 8) и члана 9. 

Правилника: Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

РС” бр. 86/2015 – у даљем тексту: 

 

Јавна набавка мале вредности са циљем закључења уговора услуге превоза -ЈНМВ 

бр. 1.2.1 

Од понуђача се очекује да детељно проучи сва упутства, обрасце, услове и 

спецификације које су садржане у конкурсној документацији. 

 

          ◦Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и 

информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуда 

које не одговарају условима предвиђених у конкурсној документацији представља у 

сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као последицу може да доведе до одбијања 

понуде. 
 
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда се подноси на српском језику. Наручилац не прихвата подношење понуде, у 

целини или делимично, на страном језику. 

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена 

као неприхватљива. 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

подношење понуде. 

 

Понуда се припрема на обрасцима и моделу уговора, који су саставни део конкурсне 

документације. 

 

Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора морају 

бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора 

бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача на месту које 

је за то предвиђено. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа 

одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на 

самим обрасцима.  

 

Понуђачи понуду морају попунити словима и бројевима на месту где је то и назначено,из 

чега следи да знакови попут зареза, цртица, косих црта или којих других недефинисаних и 
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несврсисходних упутству, што подразумева и остављена празна поља на местима на 

којима је назначено да се унесу слова или бројеви. Све наведено представља 

непридржавање упутстава и доводи до оцене такве понуде као неприхватљиве. 

Понуду, односно сву тражену документацију, пожељно је сложити и доставити према 

редоследу из конкурсне документације.  

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 

на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане 

цифре или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде 

ставити печат и потпис одговорног лица понуђача. 

Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а 

који су ближе наведени у делу 4. конкурсне документације "Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова", 

понуда мора да садржи и следеће обрасце и документа: 

1.Образац 1 Изјава о техничким капацитетима 

2. Образац 2 - Образац понуде  

3.Образац 3- Опис предмета јавне набавке 

4. Образац 4 - Изјава о независној понуди   

5. Образац 5-Изјава понуђача, дата у смислу члана 75. става 2. ЗЈН, о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа 
6.Образац 6 - Изјава о довољном кадровском капацитету 

7. Образац 7 Општи подаци о понуђачу 

8. Образац 8 Модел  уговора 

 

Напомена: 

Све стране модела уговора морају бити попуњене, док последња страна мора бити оверена 

печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све 

елементе модела уговора. 

Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова" и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом 

делу конкурсне документације, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА   

 

Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања 

понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – Понуда за 

јавну набавку мале вредности са циљем закључења уговора број , JНМВ 1.2.1.– 

услуге  Услуге аутобуског  превоза  ученика и радника школе 

, те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или лично на адресу 

наручиоца у село Крушевица, 16210 Власотинце . 
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На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт 

телефон (особе за контакт).  

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. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде 

сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 

вратити  неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87. ставом 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 

поднету понуду. 

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

доставља. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу 

пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и 

достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с 

тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје 

реч: «измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде» (у зависности од тога 

шта се у омоту налази) за јавну набавку мале вредности са циљем закључења уговора - 

услуге број ___________–Услуге   превоза радника и ученика школе – НЕ ОТВАРАТИ. 

 

НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ  

 

Понуђач у понуди може да наступи:  

1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

2. са подизвођачем, 

3. заједничка понуда 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу/има, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача који наступа са подизвођачем/има буде закључен, сваки 

ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара 

наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе 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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова по члану 75 

ЗЈН став 1.тачка 1) до 4) овог закаона, а доказе о испуњености услова из чл. 75. Став 

1. Тачка 5. овог закона  за део набавке кје ће извршити преко подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се 

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

који обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1. и 2. и става 5. ЗЈН и то: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, односно 

појединачних уговора о јавној набавци. 

3) понуђачу који ће потписати модел уговора, о јавној набавци, 

4) понуђачу који ће у име групе понуђача испостављати рачуне. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

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

1. тачка од 1) до 4).  ЗЈН а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Услови из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење предмета ове јавне набавке.  

 НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац се обавезује да плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне 

испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потпис а не  и  ове ре не  фа к ту ре  од  
с тра не  (Доба вља ча )  (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама "Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је најмање 30 а највише 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је 

дужан да у понуди  назначи  рок  важења  понуде. 

Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок 

важења понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде 

од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 
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За понуђача који наведе рок важења понуде већи од прописаног лимита сматраће се да је 

понудио рок важења понуде – 60 дана од дана отварања понуда и исто неће представљати 

битан недостатак понуде и основ за њено одбијање 

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 не може мењати понуду. 

ВАЛУТА И ЦЕНЕ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији  предметне јавне 

набавке.Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања.Цене су 

фиксне и не могу се мењати током целог периода оквирног споразума, односно на основу 

њега закљученог уговора о јавној набавци, осим уколико стране потписнице, изузетно не 

постигну обострану сагласност. 

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

чланом 92. Закона. 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  

У складу са чланом 63. ЗЈН, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље, у писаном облику 

путем поште на адресу наручиоца, адреса ел. Поште искључиво преко е/маил 

школе oskrusevica1858@gmail.com тел. 016/875-458  од 08:00 до 12:00 часова, 

сваког радног дана од понедељка до петка са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације,јавна набавка мале вредности 

са циљем закључења уговора - услуге број 1.2.1 – Услуге аутобуског   превоза  ученика и 

радника  школе. 

Уколико заинтересовано лице постави питање након наведеног рока (после 12:00 

часова) сматраће се да је поднет наредног радног дана у 08:00 часова, односно тада ће 

се сматрати да га је наручилац примио. 
 

НАПОМЕНА:Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда 

усменим и/или телефонским путем није дозвољено. 
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Наручилац ће, у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да измени или допуни 

конкурсну документацију, у ком случају је дужан да без одлагања измене или допуне 

објави на Порталу јавних набавки.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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.  

Документ у коме су садржане измене и/или допуне постају важећи и обавезујући за 

понуђаче да понуду поднесу у складу са њима јер у супротном ће њихова понуда бити 

неприхватљива, осим уколико у самом документу наручилац, односно комисија, не 

да другачији упут или поуку. 

 

Све измене или допуне, објављене на напред наведени начин и у наведеном року, 

представљају саставни део конкурсне документације.  
 

Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са упутством за измену или 

допуну конкурсне документације, одбиће се као неприхватљива. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

После отварања понуда наручилац може да, приликом стручне оцене понуда, 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.  

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

контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

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

одбити као неприхватљиву.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди,  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке 

о поднетим понудама, до отварања понуда.  

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 ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 

великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. 

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 

подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

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

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као 

поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати 

поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради 

спровођења поступка прегледа и оцене понуда. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је: НАЈНИЖА ЦЕНА. 

 

 

У случају прибављања две или више понуда са истом датом најнижом ценом,, уговор ће 

бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. Ако и у том 

случају имају исти  рок важења понуда, биће изабран кандидат који буде извучен из 

кутије. 

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 

(образац изјаве налази се у конкурсној документацији). 

 

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 

отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
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Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 

неће се отварати и биће враћена подносиоцу.  
 

 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА (БИТНИ НЕДОСТАЦИ 

ПОНУДЕ И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

 Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Приликом 

отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда 

уписују се сви подаци из члана 104. ЗЈН. Записник о отварању понуда, након завршеног 

поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 

представници понуђача, који преузимају записник. 

На основу члана 63 ЗЈН , биће одбијена као неприхватљива ако: 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или  није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 

2)  учинио повреду конкуренције; 

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

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

 

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 

односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда.  

 

Као релевантни докази сматраће се:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (чак и ако 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, 

под условом да је предмет јавне набавке истоврстан), 

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. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 
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7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијем закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначн 

одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор 

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

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року до 10 

дана од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну одговарајућу, 

односно прихватљиву понуду. 

 

Цене из понуда су фиксне и не могу се мењати током целог периода важења уговора . 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком. 

Након доношења образложене одлуке о закључењ уговора, односно одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од три дана од дана доношења одлуке, исту 

објавити на Порталу јавних набавки. 

ЗАШТИТА 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 Закона. 

Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.  

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

подношење захтева за заштиту права је пет 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

Републичкој комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 

наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. (у вези члана 150. ЗЈН) 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН 

и то: 

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 доказе којима се повреде доказују, 

6. потврду о уплати таксе из члана 156. Закона, 

7. потпис подносиоца. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ 

о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро 

рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

___________прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ „Божида Миљковић", 

јавна набавка мале вредности (услуге) бр. __________“. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање платног 

промета са видљивим датумом реализације уплате. 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Поступак доделе појединачног уговора, спроводи се према условима за доделу уговора 

утврђеним, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања 

конкуренције међу добављачима. Понуђач је обавезан да цену из понуда не повећава при 

подношењу појединачне понуде (изузетно, уколико то жели је може смањити). 

Појединачни уговори ће се закључивати са ЈЕДНИМ  најповољнијим понуђачем.  

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. став 1. тачка 5. ЗЈН. 

Наручилац, такође, задржава и право дато у тачки 1) истог члана (члан 112. став 1. тачка 

1)) 

Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу коме је додељен, односно са којима жели 

да исти закључи, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 
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Ако наручилац не достави потписан (и оверен)уговор понуђачу у горе наведеном року, 

понуђачи нису дужни да потпишу уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и 

не могу због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права. 

 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 

Наручилац ће обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка 

јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана закључења, 

односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.  
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Образац 1 

5. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.2.1. 

 

Услуге аутобуског  превоза   -   ученика и радника  школе 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ  ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 

Понуђач  наступа (заокружити): 

1. САМОСТАЛНО 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

ПОНУЂАЧ: _______________________________________________ 

Понуђач уписује регистарски број аутобуса __________________, којим ће се врштити 

аутобуског   превоз   ученика и радника сваким радним даном, аутобус мора бити 

уписано у решењу надлежног министаства . 

 

Изјављујем-о, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,да за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности са циљем закључења уговора за ЈНМВ бр. ___________- услуге: 

Услуге аутобуског   превоза  ученика и радника школе 

, располажем-о довољним техничким капацитетом, што подразумева да имам најмање 

2аутобуса  са миниму 10+1 седишта за  коришћења  за услуге аутобског  превоза  -  ученика 

радника школе 

 Обавезујем се да ћу уколико буде било потребно ангажовати и додатна возила истих 

карактеристика како би динамику превоза радника и ученика школе извршили у року. 

 

ВРСТА ВОЗИЛА 

(марка, назив) 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 

    наведеног возила 

ОСНОВ РАСПОЛАГАЊА 

(овлашћења коришћења) 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

                                                                                                    Потпис одговорног лица 

 

          датум:___________________                 М.П.         _______________________________ 

Напомена: у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничком понудом, изјаву 

подносе и подизвођачи односно, изјаву подноси одговоран члан групе за све чланове групе 

појединачно. 
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Обрзац 2 . 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр 1.2.1. .за јавну  набавку   

Услуге аутонуског превоза радника и ученика школе 

на релацији Бољаре – Црнатово и обрнуто,  превоз радника и ученика на релацији 

Крушевица – Равни Дел и обрнто, превлоз ученика на релацији Било – Крушевица и 

обрнуто, превоз ученика на релацији Крушевица – махала Јарчевци и обрнуто 182 дана, 

као и превоз ученика на предавање које одржава СУП  на релацији Бољаре Крушевица 9 

дана до 31.12. 2019. и обрнуто и превоз као и превоз ужине за ученике од Крушевице до 

Бољаре 72 дана до 31.12.. 2019. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе законтакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  услуге  превоза ученика на релаији Бољаре – 

Црнатово и обрнуто, превоз раднка и ученика школе на релацији Крушевица – Равни 

Дел и обрнуто, превоз ученика на релацији Крушевица – Било и обрнуто, превоз 

ученика на релацији Крушевица – Махала Јарчевци и обрнуто 182 радна дана , 

превоз ученика од Бољара до Крушевице за одрђавање предавања СУП-а  9 радна 

дана и превоз ужине за уенике 72 дана  од Крушевице до Бољаре до краја 31. 12. 

2019  . 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:                                                                                          Образац 3 

А) САМОСТАЛНО/ 

Б) ЗАЈЕДНИЧКА 

Ц)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

  

 Цена изразити без ПДВ-а по једном радном 

дану  ( туром), укупна цена: једна тура*182 дана 

 

 

 Цена изразти са ПДВ-ом по једном радном дану  

( туром), укупна цена: једна тура*182 дана 

 

Изразити цену за превоз, ученика на предавања 

СУП.а и превоз сендивича од Крушеице до 

Бољаре без ПДВ-а, укупна цена:једна тура*81 

дана 

 

Изрезити цену за превоз ученика на предавања 

СУП-а и превоз седнвича од Крушевице-Бољаре 

са ПДВ-а, укупна цена:једна тура *81 дана 

 

 Рок  пружања услуга  превоза  и ученика 

радника школе ( дат у конкурсној 

документацији – време закључења уговора) 

 

Место пружања  услуге (описано у предмету 

ЈНМВ – релација.) 

 

 

Рок  важења понуде ( дат у конкурсној 

документацији). 

 

Рок и начин плаћања  

                       Датум               М.П                      Понуђач 
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Образац 4 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26.Закона, ________________________________________,  
                                                                                         (Називпонуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје изјаву да сам у поступку јавене 

набвке мале вредности бр. 1.2.1. аутобуског превоза ученика  и радника школе по 

расписаном јавом позиву ОШ „ Карађорђе Петровић“ Крушевица, сачинио без договора са 

другим понуђачима. 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основанесумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 

зазаштитуконкуренције. Организацијанадлежназазаштитуконкуренције, можепонуђачу, 

односнозаинтересованомлицуизрећимерузабранеучешћа у 

поступкујавненабавкеакоутврдидајепонуђач, 

односнозаинтересованолицеповредилоконкуренцију у поступкујавненабавке у 

смислузаконакојимсеуређујезаштитаконкуренције.Меразабранеучешћа у 

поступкујавненабавкеможетрајатидодвегодине.Повредаконкуренцијепредстављанегат

ивнуреференцу, у смислучлана 82.став 1. тачка 2. Закона. 
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Образац 5 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

У везич лана 75.Став 2.Закона о јавним набавкама,  дјем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________[навести назив понуђача]у у јавној 

набавци мале вредности бр.1.2.1. - аутобуског  превоза радника и ученика школе на на 

релацији Бољаре – Црнатово и обрнуто, превоз радника и ученика школе на релацији 

Крушевица – Равни Дел и обрнуто, превоз ученика на релацији Крушевица – Било и 

обрнуто, превоз ученика Крушевица – махала Јарчевци и обрнуто 182 радна дана, 

превоз учника од Боњаре до Крушевици за предавања које одржава СУП Власотинце 9 

дана до 31. 12. 2019. Г. и превоз ужине од Крушевице до Бољаре 72 радна  дана до 

31.12. 2019. Г, и поштовао обавезе   о заштитина раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и гарантујем да је интелектуалне својине   као и да нисам 

имао  забрану обављања делатности која је на снази  у време подношења понуда. 

 

 

 

Датум  Понуђач 

 

________________                        М.П.                                  __________________ 
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Образац 6 

10.ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.2.1 
 

Услуге  аутобуског превоза  ученика и радника школе 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Понуђач  наступа: (заокружити)  

1. САМОСТАЛНО 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

ПОНУЂАЧ:  _________________________________________________________________ 

 

Изјављујемo, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо довољан 

кадровски капацитет од најмање два лица (радно) ангажованих код понуђача са траженим 

квалификацијама и распоређених на траженим радним местима, за јавну набавку мале вредности 

бр. _____________ – Услуге аутобуског превоза  ученика и радника школе.   

Ред. 

бр. 

Име и презиме ангажованих 

лица/радника 

Послови на којима је ангажован и његова 

квалификација 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.    

 

6.    

7.    

8.    

 

                                                                                      Потпис одговорног лица 

         датум:   _______________                 М.П.                ______________________________ 

 

 

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац 

посла, за сваког члана групе појединачно. 

** Овај образац копирати у потребном броју примерака 
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Образац  7 

11. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Услуге аутобуског   превоза ученика и радника школе 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Начин наступања (заокружити) 

1. самостално 

2. са подизвођачем/има 

3. као група понуђача 

 

Назив понуђача 

 

Адреса понуђача 
 

Одговорно лице (потписник оквирног споразума 

и појединачних уговора и/или наруџбеница 

додељених на основу њега) 

 

Особа за контакт 
  

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 

 

  

 

Текући рачун и банка 

  

Матични број понуђача 

 

  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) 
  

 
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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача 

 

 Адреса /седиште 
 

 Особа за контакт 
 

 Матични број 
  

 
Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач (не већи од 50%) 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач  

 

2) 

 

Назив подизвођача 

 

 Адреса  
  

 Особа за контакт 
  

 
Матични број 

  

 
Порески идентификациони број (ПИБ) 

  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач (не већи од 50%) 

  

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

  

Напомена: 

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају и достављају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико је број подизвођача већи од два, наведену страну копирати у довољном броју 

примерака и прикључити обрасцу понуде. 
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3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив члана групе понуђача 

 

 Адреса/седиште 
 

 Особа за контакт 
 

 Матични број 

 

  

 
Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

2) 

 

Назив члана групе понуђача 

  

 Адреса  

  

 Особа за контакт 

  

 
Матични број 

  

 

 Порески идентификациони број (ПИБ) 
  

 

 
Опис послова сваког од понуђача из групе 

понуђача 

 

 

Напомена: 

Табелу "Подаци о члану групе у заједничкој понуди" попуњавају и достављају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико је број чланова групе већи од два, наведену страну копирати у 

довољном броју примерака и прикључити обрасцу понуде.  

 

Под бројем 1) навести податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 
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Образац  8 

12. МОДЕЛ УГОВОРА ЗA ПРЕВОЗ РАДНИКА И  УЧЕНИКА ШКОЛЕ 

 

закључен између: 

1. Основне школе“ Карађорђе Петровић“ Кришевица(у даљем тексту: 

Наручилац), коју заступа директор Дргослав Светозаревић, Пиб 101937267 , 

мат.бр. 07104863 и  

 2. _______________________________ ( у даљем тексту: пружалац услуге), кога 

заступа директор _______________________________Пиб 

_____________________матични број________________________бр. жир. рачуна 

_______________________________банка _________________________. 

  

Опште одредбе 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

- да је пружалац услуге доставио понуду за аутобуског превоза ученика и радника школе „ 

Карђорђе Петровић, број_______________од _______________ године, која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да се понуђач обавезно придржава релације описане у предмету јавне набавке превоза 

радника и ученика школе. 

- да је Наручилац на основу понуде Понуђача   изабрао Понуђача, за пружање услуге 

превоз радника и ученика. 

Предмет Уговора 

Члан 2. 

1. Предмет овог уговора је  превоз радника и ученика школе на релаији Кршевица 

– Равни Дел и обрнуто, превоз ученика на релаицији Крушевица – Било и 

обрнуто, превоз ученика на релацији Бољаре – Црнатово и обрнуто, превоз 

ученика на релаији Крушевица – Махала Јарчевци и обрнуто од 182 радна дана 

, превоз ученика за предавање од стране СУП-а  9 радна  дана до 31.12. 2019.г. 

и превоз ужине за ученике 72 радна дана до 31.12.2019.г. од Крушевице до 

Бољаре  . 
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Рок пружања услуга 

Члан 3.  

Уговор се закључује закључно са даном   31.12. 2019. године 

 

Члан 4. 

 Цена за вршење  услуге из члана 2. овог уговора по радно дану (тура)  без ПДВ-а 

износи ______________ (словима: ___________________________________) динара по 

радном дану  (тури),  са ПДВ-а ____________________динара по радном дану (тура) .  

 

 

 Уговорена цена по радном дану ( тури)  је фиксна и не може се мењати. 

  

 Саставни део овог уговора чини  списак радника и  ученика, који путују радним 

даном . 

Услови и начин плаћања 

Члан 5. 

 Наручилац се обавезује да у року од   ___________дана од дана издавања рачуна 

изврши исплту за извршену услугу.  

 Рачун за плаћање доставља  Пружалац  услуга 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договорно реше евентуални 

спорови.. 

 

Обавезе Пружаоца услуга 
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Члан 7. 

Пружалац услуга је у обавези да путницима изда идентификациону картицу.  

Пружалац  услуга не сме вршити превоз  лица која не поседују идентификациону картицу.  

Пружалац услуга се мора придржавати договореног реда вожње, односно да поштује време 

и место поласка и повратка. 

Превоз се врши, искључиво, возилима која је понуђач навео у понуди, а која су уписана у 

решење надлежног министарства. 

Да сноси трошкове осигурања радника и ученика школе  за несрећни случај ,  

Да је возило стално технички исправно, да редовно врши технички преглед и о томе 

обавештава наручиоца,  има клима уређај, редовно чисти возило и не врши превоз пуника 

који нису на списку за превоз. 

Да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област пословања. 

Да возач који управља аутобусом има одговарајућу категорију за управљање аутобусом и 

да је пријављен код пружалаца услуга. 

Члан 8. 

 Пружалац услуге се обавезује да превоза ученика и радника школе изврши 

безбедно и на време довезе учениуке за почетак наставе и да ученика по завршетку наставе 

врати на место са којег је и преузео ученике. тј. место становања.. 

  

Остале одредбе 

Члан 9. 

 За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

За не извршавање обавеза из члана 7. овог уговора, Наручилац може једнострано да 

раскине уговор. 

 Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид уговора са отказним 

роком од 10 дана, због не извршавањa  обавеза. 

Члан 10. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
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Члан 11. 

 Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до 

евентуалних спорова, исти ће бити  решени мирним путем. 

У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног 

суда у Лесковцу. 

 

 

Члан 12. 

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

страна задржава по 2 (два) примерка. 

                                                                                

   

                                                                                                      ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                                                                          

                            М.П.   _____________________        

М.П.          ___________________________           

 

 

 

 

 

 


