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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник 

Републике Србије``бр.124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(``Службени гласник Републике Србије`` бр.29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке бр. 400-2999/13 од 27.12.2013.год. и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку бр.400-2998/13 од 27.12.2013.год. припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вреднoсти  услуге – набавка услуге превоза ученика на територији 

општине Врњачка Бања, ЈН бр. 7/2013. 

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 2 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
III 

 

Технички опис предмета јавне набавке (спецификација услуге) – 

списак релација 

 

4 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

 

4 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 

VI Образац понуде 22 

VII Модел уговора 25 

VIII Образац трошкова припреме понуде 28 

IX Образац Изјаве о независној понуди 29 

 

 

 

Напомена: Конкурсна документација садржи укупно 29 страна и свака страна је 

нумерисана бројевима од 1 до 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 
НАРУЧИЛАЦ: Општина Врњачка Бања 

Адреса: Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 

Интернет страница наручиоца: www.vrnjackabanja.gov.rs 

 

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 мале вредности ЈН бр. 7/2013 је набавка услуге превоза ученика 

на територији општине Врњачка Бања. 

 

4. Циљ поступка 
 

Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка 

 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију. 

 

7. Контакт (лице или служба): 

 
Контакт особа: Сузана Црноглавац 

Тел.036/601-203 

Факс: 036/612-624, уз назнаку „за јавне набавке“ 

е-mail: jn@vrnjackabanja.gov.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке мале вредности  је  набавка услуге превоза ученика са 

територије општине Врњачка Бања. 

 

Ознака из општег речника набавке: 60130000 – услуге друмског превоза 

 

III    ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга превоза ученика са територије општине Врњачка 

Бања, у градској и приградској зони и међумесним поласцима, на релацијама датим у 

Табели бр.1 

Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 – услуге друмског превоза. 

Превоз се мора ускладити са почетком и крајем наставе ученика, у преподневној и 

поподневној смени. 

Деца из свих насеља морају бити у својoj матичној  школи најкасније 15 минута пре 

почетка наставе сваког радног дана по школском календару и  организовати повратак 

деце, најкасније у року од пола сата по завршеној настави свих разреда. Превоз ученика 

који похађају додатне облике наставе и спортске активности у суседне градове, Трстеник 

и Краљево, као и превоз ученика средњих школа које се налазе у наведеним градовима 

ускладити према посебним програмима школа, односно спортских друштава и удружења.  

Цену превоза ученика исказати у односу на школски календар и задату релацији на 

месечном нивоу, и то без и са обрачунатим порезом на додату вредност. 

Фактуру испостављати једном месечно за дане у које је вршен превоз. 

У цену морају бити укључени сви евентуални попусти које понуђач нуди, тако да иста 

представља коначан износ који ће наручилац платити. 

 

Табела 1. РЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА: 

 

Ред.бр. Релација Број  

Полазака/повратака 

1. Врњачка Бања – Рсавци(школа) - Врњачка 

Бања 

 

7/7 

2. Врњачка Бања – Липова – Метинске ливаде 

– Рсавци(школа) -Врњачка Бања 

 

 

6/6 

3. Врњачка Бања – Попинска река – 

Штулац(центар) – Врњци (школа)- Нови 

мост - Штулац(центар) – Попинска река -  

Врњачка Бања 

 

 

5/5 

4. Врњачка Бања – Доњи Грачац – Главица – 

Брекиње- Дом Грачац(школа) – Подунавци - 

Врњачка Бања 

 

 

6/6 
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5. Врњачка Бања – Брекиње –Вукушица – 

Вранеши(школа) - Врњачка Бања 

 

 

6/6 

6. Врњачка Бања – Рсавци(продавница) – Ново 

Село –Дубрава –Ново Село(Мало поље, 

Велико поље) – Ново село (школа) - 

Врњачка Бања 

 

 

3/3 

7. Врњачка Бања – Клобук – Руђинци - 

Врњачка Бања(кружно) 

9/9 

8. Врњачка Бања – Станишинци – Загржа - 

Врњачка Бања 

 

3/3 

9. Врњачка Бања – Краљево - Врњачка Бања 8/8 

10. Врњачка Бања – Трстеник - Врњачка Бања 6/6 

      УКУПНО РЕЛАЦИЈА: седам (10)  

 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чланом 75. Закона и то: 

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

регистар (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. 

тачка 2) Закона); 

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

време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) 

Закона); 
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4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

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

предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) – Решење 

надлежног Министарства за обављање јавног превоза у друмском 

саобраћају; 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. 

Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 

Закона и то: 

 

1. да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 

-  да има најмање 10 (десет) запослених возача аутобуса са дозволом Д категорије, 

докази:  

- уговор о раду, копија возачке дозволе, копија радне књижице, копије лекарског 

уверења за возача моторног возила Д категорије, 

          Напомена: Понуђач може имати раднике који су у радном односу или су  

ангажована сходно члану 197. до 202. Закона о раду. 

 

 

        2.   да има одговрајући технички капацитет: 

        -да располаже са најмање  (10) аутобуса- 

         докази;   

    -     потврда о обављеном техничком прегледу аутобуса; - 

    -    фотокопије саобраћајних дозвола за возила. 

              

 

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

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

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

подизвођача. 

 

 

Напомене: 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, 

којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 

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

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

испуњавају заједно. 
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Услов из члaна 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

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

тог услова. 

 

 

2. УПУТСТВО  КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чланом 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 члана 75. и члана 76. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - 

Решење надлежног Министарства за обављање јавног превоза у друмском 

саобраћају, које се доставља у виду неоверене копије. 

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

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

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

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. 

 

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је 

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

доказа из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о испуњености услова. 

 

 Испуњеност  обавезних  услова  понуђач доказује  на следећи начин: 
1)  Услов из чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Закона  -  Доказ:  Извод  из  регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 
2)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  

 Пр а вна  ли ц а :  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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  животне  средине,   кривично  дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних   дела   организованог    криминала;   

  3) Извод   из   казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела  против  привреде,   кривична  дела  против  животне  средине, 

кривично дело примања  или давања мита, кривично дело преваре и неко  од  

кривичних  дела  организованог  криминала  (захтев  се  може поднети   према   



 7 

месту   рођења   или   према   месту   пребивалишта законског    заступника).    

Уколико    понуђач    има    више    законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.   

 Предузетници  и   физичка ли ц а :   

1 ) Извод  из  казнене  евиденције,  односно   уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:  

 Пр а вна  ли ц а :  Потврде привредног  и  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  

мера  забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 

код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве    позива    за    подношење    

понуда;   

  Предузетници:     Потврда прекршајног   суда   да   му   није   изречена   мера   забране   

обављања  делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

  Физичка  лица :  Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 

4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  

уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

ФОРМА ДОКАЗА 

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац ће пре доношења Одлуке о додели уговора тражити од 

понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена 

као најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) 

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, при чему понуђач у понуди наводи 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова, при чему ће у понуди навести податак о 

упису у регистар понуђача. 

 
 

      СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 

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

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

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

       ПРОМЕНЕ 

 

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

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

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописан начин. 
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3. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

Понуђач _________________________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуге превоза ученика на територији општине Врњачка Бања, редни 

број јавне набавке ЈН бр.7/2013, испуњава све услове из члaна 75. и члана 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

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

регистар; 

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

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

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

дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; 

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

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

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

Потпис понуђача 

 

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

 

Место:________________ 

 

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 услуге превоза ученика на територији општине 

Врњачка Бања, редни број јавне набавке ЈН бр.7/2013, испуњава све услове из члана 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 

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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

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

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

 

Потпис подизвођача 

 

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

 

Место:________________ 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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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. 

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 

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

судског тумача. 

 

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: Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210 

Врњачка Бања, са назнаком ``Понуда за јавну набавку услуге превоза ученика, ЈН бр. 

7/2013 - НЕ ОТВАРАТИ``. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана   

06.01.2014.године до 12,00 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. 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 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. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе 

Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног 

лица понуђача. 

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

могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

Уколико понуђачи подносе заједничкку 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 

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

који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о 

независној понуди, Изјава о испуњености услова из члана 75. и члана 76.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  У 
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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 понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. 

Закона. 

Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача 

који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе 

Уговора. Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе 

понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о 

заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све елементе Уговора. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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 понуђач може да достави на адресу наручиоца: 

Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања са назнаком: 

 

``Измена понуде за јавну набавку услуге превоза ученика, ЈН бр.7/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ``. 

 

или ``Допуна понуде за јавну набавку  услуге  превоза ученика, ЈН бр. 7/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ``. 

 

или ``Опозив понуде за јавну набавку услуге превоза ученика, ЈН бр. 7/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ``. 

 

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

дапонуду 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. 
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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. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 

(Обрасцу понуде - поглавље VI) да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и 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. 

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

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.). 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача 

којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива 

наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 

понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

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.). 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке, а који обавезно садржи податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и 

6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који подносе заједничку понуду 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 

набаке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА  ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА 

ПРУЖАЊА УСЛУГЕ, МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И РОКА ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Плаћање се врши у року од 45 дана од дана службеног пријема фактуре за претходни 

месец. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива. 

 

9.2. Захтев у погледу квалитета пружања услуге и период  пружања услуге 

 

Понуђач  се обавезује да превоз врши редовно, у границама безбедности саобраћаја,у 

складу са прописима о безбедности саобраћаја,  да обезбеди грејање у аутобусима, у 

зимским месецима као и да у истима врши превоз ученика. 

       Период у коме се пружа предметна услуга: оквирно до 70 до 90 дана  од дана 

закључења уговора, односно предметна услуге се може извршавати у крајњем року до 

испуњења уговорене вредности. 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 

У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник Републике 

Србије``, бр.124/12), 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. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена може бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим попустима које понуђач нуди тако да исказана цена представља коначан 

износ који ће наручилац платити. 

У цену су урачунати сви трошкови превоза од места становања ученика до места 

похађања редовне наставе. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средства обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је то предвиђено овом 

конкурсном  документацијом. 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима или 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то: 

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 

пословне банке понуђача.  Меница мора бити оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 

Рок важења меничног овлашћења је 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања 

понуде, с тим да евентуални продужетак важења понуде има за последицу и продужетак 

важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок 

важења понуде. 

 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду и уколико 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци. 
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

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. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о 

јавним набавкама. 

 

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, 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 критеријума за оцену понуда и 

рангирање понуде. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

или путем електронске поште на e-mail: jn@vrnjackabanja.gov.rs тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

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

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

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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 објави на Порталу јавних 

набавки,и на својој интернет страници. 

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

Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске 

поште или факсом. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

mailto:jn@vrnjackabanja.gov.rs
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

 

 

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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 

која је неодговарајућа или неприхватљиа учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА – ВАЖИ 

САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке у складу са чланом 83. став 13.  Закона о јавним набавкама, а који има негативну 

референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 

понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да наручиоцу достави једну сопствену 

бланко меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у висини од 15% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најнижа понуђена цена. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи технички капацитет. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

(Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона 

о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права може да поднесе и пословно удружење, Управа за јавне набавке, 

Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази 

до застоја рока за подношење понуда. 

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

подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Oдлуке. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете 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. 

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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро-рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 

друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије. 
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Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама. 

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 

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

заштиту права. 

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Ако је у  случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе 

пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 

извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће поступити сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама.. 

 

22.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

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

подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) 

дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту 

информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 

23. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 

поред сваке исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 

печат понуђача. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне 

јединичне цене. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 

- уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ 

изражен текстуално сматраће се тачним. 

 

24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 

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

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

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

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних 6 (шест) месеци. 

 

 

 

25. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 

(три) године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

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

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године. 

 

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити: 

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

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

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

уговором; 

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

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

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

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и 

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 

закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
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2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао 

конкурсном документацијом); 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и 

5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

26. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
    Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од најкасније десет од дана јавног 

отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима  у року од 3 (три) 

дана од дана доношења исте. 
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
        На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности, чији је предмет набавка услуге  превоза ученика са територије 

општине Врњачка Бања, ЈН бр. 7/ 2013, достављамо: 

 

ПОНУДУ број ___________од _________2013.године 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ)  

Матички број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање 

Уговора: 
 

 

 

2) Понуду подносим: 

(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) 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 
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 Назив банке и број рачуна:  

 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: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 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. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 Име особе за контакт:  
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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. 

 

5) Цена: 
Цену исказати у односу на школски календар и  задату релацији са бројем 

полазака, на месечном нивоу. 

 

 

Укупна цена на месечном нивоу:____________________без ПДВ 

 

Укупна цена на месечном нивоу:____________________са ПДВ 

 

 

 

 

5.1. Рок и начин плаћања: 

 

- Плаћање се врши у року од 45 дана од дана службеног пријема  фактуре за претходни 

месец. 

 

5.3. Рок важења  понуде износи:  ___________ дана  од  дана јавног отварања 

понуде.(не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуде). 

 

 

 

Понуђач: 

Датум:________________ 

Место:________________                         М.П.  ______________________________ 

 

 

 

Напомена: 

 

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 
 

У   Г   О   В   О   Р 

О ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА  

Закључен дана ___________2014.године између: 

 

1. Општина Врњачка Бања, ул.Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 100917981, 

матични број 07175981,  коју заступа Бобан Ђуровић, председник општине, број 

рачуна : 840-75640-91 код Управе за трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Наручилац ) 

 

 

2. _____________________________________________________________, са    седиштем  

у _______________________,ул.________________________ број:_________, кога  заступа  

директор -  ____________________________________(у даљем тексту: пружалац услуге), 

порески идентификациони број:___________, матични број:_________________. 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 

горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (``Службени гласник 

РС``, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 

7/2013 за јавну набавке услуге превоза ученика са територије општине 

Врњачка; 

- да је  Понуђач доставио Понуду заведену код наручиоца под бројем  

_________ од _______2013.године која се налази у прилогу и саставни је део 

Уговора и 

- да достављена понуда Понуђача у потпуности одговара техничком опису 

предмета јавне набавке  из конкурсне документације. 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора 

 

Предмет Уговора је услуга превоза ученика са територији општине Врњачка Бања, у 

градској и приградској зони, и међумесним поласцима, на релацијама које су садржане у 

конкурсној документацији и са којима је пружалац услуге сагласан. 

Превоз ученика се врши у складу са школски распоредом, задатим релацијама и бројем 

полазака. 

 

Члан 2. 

Цена 
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Цена услуге утврђена је понудом бр._______________од ________2013.године. 

 

Цена превоза на месечном нивоу  износи: ________________динара без обрачунатог ПДВ-

а, односно______________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 У цену су урачунати трошкови обавезног осигурања ученика у превозу. 

 

Члан 3. 

Период пружања услуге превоза 

 

Услуга превоза ученика  се може реализовати у периоду од 70 до 90 дана од дана 

закључења уговора, односно предметна услуге се може извршавати у крајњем року до 

испуњења уговорене вредности, а која вредност износи_________________динара са 

ПДВ(уписује Наручилац-општина Врњачка Бања). 

 

 

Члан 4. 

Услови и начин плаћања 

 

Достављене фактуре Наручиоцу, представљају основ за плаћање уговорене цене. 

Наручилац се обавезује да изврши уплату у року од 45 дана од дана службеног пријема 

фактуре за претходни месец и то на рачун понуђача број жиро-рачуна: 

___________________________, код _______________________________банке. 

 

Члан 5. 

Обавезе пружаоца услуге 

 

Пружалац услуге  се обавезује да превоз врши редовно, у границама безбедности 

саобраћаја, да обезбеди грејање у аутобусима, у зимским месецима као и да у истима врши 

превоз ученика у основну и  средњу школу, а све у складу са прописима о безбедности у 

саобраћају. 

Уколико пружалац из било којих разлога није у могућности да изврши превоз 

ученика, дужан је да ангажује другог превозника о свом трошку. 

 

Члан 6. 

Раскид уговора 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико пружене услуге 

не одговарају прописима или стандардима за ту врсту услуге и квалитету наведеном у 

конкурсној документацији, а понуђач није поступио по примедбама Наручиоца. 

Уговор се раскида писменом Изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се 

другој уговорној страни. Сматра се да је Уговор раскинут по истеку 8 (осам) дана од дана 

пријема Изјаве од стране Понуђача. 

Члан 7. 

Спорови 

 

Уговорне стране су се споразумеле да ће све евентуалне спорове настале у 

реализацији овог Уговора решавати споразумно, у супротном уговара се надлежност 

Основног суда у Краљеву. 
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Члан 8. 

Завршне одредбе 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

У случају да нешто није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 9. 

 

Уговорне стране су сагласне да све обавезе утврђене овим Уговором испуне у 

предвиђеним роковима и условима датим у понуди. 

 

Члан 10. 

 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по 3 (три) 

примерка налазе код сваке уговорне стране. 

 

 

 

 

 Уговарач-Пружалац услуге:                                                                         Наручилац: 

 

________________________ _______________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања 

средстава обезбеђења. 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач_________________________________________________, доставља 

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

 

 

Редни 

број 

 

Врста трошка 

 

Износ 

трошкова  у РСД 

 

1. 

  

2.   

3.   

4. 

 

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ: 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

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

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

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

Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове 

припреме понуде. 

 

НАПОМЕНА: 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Потпис понуђача 

 

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

 

Место:________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

____________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу Изјаву: 

ИЗЈАВА 

О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 

понуду у поступку јавне мале вредности  услуге превоза ученика  на 

територији општине Врњачке Бања, ЈН бр. 7/2013, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 
Потпис понуђача 

 

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

 

Место:________________ 

 
Напомена: 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштуту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу, 

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

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

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у постпуку јавне набавке може трајати до 2 

(две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 


