
 
 

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“  
____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

    
1  

ОШ  „Марија Трандафил“ 
Ветерник 
Паунова 14 
Број: 471 
Дана: 28.02.2020. 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 
 

                              ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

     У ШК. 2019/2020.ГОД. 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЈНМВ бр. 1.2.2/2020 
 
 
 
 

ФЕБРУАР  - 2020. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке деловодни бр. 267 од 06.02.2020. године и Решења о именовању комисије за спровођење 

поступка јавне набавке деловодни број:  од 267/09 oд.06.02.2020. године припремљена је: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за јавну набавку услуга- ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 2019/2020.ГОДИНИ  

ЈНМВ број:1.2.2/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље 
  

Назив поглавља 
  

Страна 
 

      
         
 

I 
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3 
 

     
        
 

II 
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III 

  радова  или  услуга,  начин  спровођења  контроле  и  обезбеђења  
5 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

1. Подаци о наручиоцу: 
 

Назив: Основна школа „Марија Трандафил“  
Адреса: ул. Паунова бр.14, 21203 Ветерник  
ПИБ: 106251124  
Матични број: 08907498  

  
 

2. Категорија наручиоца: Просвета. 
 

3. 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. 
 
 
4. Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр.1.2.2/2020 су услуге:  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК.  
2019/2020. години, за потребе Основне школе „Марија Трандафил “из Ветерника. 
 
5. Циљ поступка: 
 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора о јавној набавци. 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације: 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца. 

 

7. Контакт лице: Евгенија Глушчевић,   
 
Е-маил:  osmarijatrandafil@gmail.com 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКE 
 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке: 

 
▪ Предмет јавне набавке бр.1.2.2/2020 су услуге : ЕКСКУРЗИЈЕ  И НАСТАВА У ПРИРОДИ У 

ШК.  2019/2020. годину, за потребе Основне школе „Марија Трандафил “из Ветерника  

▪ Oзнака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања. 
 

2. Партије: Јавна набавка је обликована по партијама:  
 

➢ 1. партија: Екскурзија за ученике 1. разреда  

➢ 2. партија: Екскурзија за ученике 2.  разреда  

➢ 3. партија: Екскурзија за ученике 3. и 4. разреда  

➢ 4. партија: Екскурзија за ученике 5.  разреда  

➢ 5. партија: Екскурзија за ученике 6. разреда  

➢ 6. партија: Екскурзија за ученике 7. разреда  

➢ 7. партија: Екскурзија за ученике 8. разреда  

➢ 8. партија: Настава у природи за ученике 4. разреда 
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III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:      

Основ за спровођење екскурзија и наставе у природи као ваннаставне активности налазимо у члану 

70. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018, 

10/19 др. закони - у даљем тексту: ЗОСОВ), као посебног прописа, а у складу са одредбама, које нису 

у супротности са ЗОСОВ и другим прописима као што је Правилник o организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основној школи ("Службени гласник РС", број 30/2019). 

Циљ и задатак екскурзије и наставе у природи је едукација - упознавање културног, историјског и 

духовног наслеђа и привредних достигнућа, те упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање позитивног односа 

према националним, културним, естетским вредностима, социјалним односима и подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ: 

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и 

ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатски погодном месту из 

образовно-васпитних, здравствених, рекреативних и других разлога. 

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног 

рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, 

уз сагласност родитеља. 

 

Циљеви: 

o Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини; 

o Упознавање културног наслеђа; 

o Рекреативно-здравствени опоравак ученика 

Задаци: 

• Проучавање флоре и фауне планинског краја 

• Оријентација у природној средини 

• Насеља у планинском крају 

• Рељеф краја 

• Лепоте Србије 

• Воде, реке, језера, термални извори краја 

• Клима 

• Живот у насељима планинског краја 

• Природна богатства 

• Бање 

• Живот људи у прошлости 

• Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 

ЕКСКУРЗИЈА и ИЗЛЕТ: 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног 

програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за 

делатност школе. 

Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су: 
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▪ проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у 

конкретним природним и друштвеним условима; 

▪ стицање нових сазнања; 

▪ развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 

▪ познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 

▪ развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; 

▪ изграђивање екстетских, културних и спортских навика; 

▪ развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе. 

Циљ је: 

o савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини 

o упознавање привредних достигнућа 

o рекреативно-здравствене активности ученика 

Образовно-васпитни задаци: 

• проучавање објеката и феномена у природи 

• уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 

• развијање интересовања за природу 

• изграђивање еколошких навика 

• упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 

• развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 

• схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

• подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: 

Остварује се на основу наставног плана и програма образовно - васпитног рада и школског програма, 

по партијама (понуђач уз понуду подноси само за партију/е у којој/има учествује). 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом 

екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 
 
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Ексурзија се oрганизује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 

60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака 

екскурзијe. 

 

Наручилац доставља понуђачу коначан списак ученика и наставника којима ће бити пружена услуга 

извођења екскурзије најмање 5 (пет) дана пре датума реализације услуге. 

Једнодневне екскурзије се изводе за дане викенда ( субота или недеља ), дводневне у наведеним 

термининма. 
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БРОЈ УЧЕНИКА:  
Партија број 1:   очекивани број ученика : 80 
 

Партија број 2:  очекивани број ученика : 70 

 

Партија број 3:  очекивани број ученика: 140 
 

Партија број 4:  очекивани број ученика: 96 

 

Партија број 5:   очекивани број ученика: 75 
 

Партија број 6:  очекивани број ученика : 75 
 

Партија број 7:  очекивани број ученика : 70 
 

Партија број 8:  очекивани број ученика: 60 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: Понуђач  је дужан да се придржава утврђених општих 

услова путовања и програма путовања, и да: 
 

- Уговори  фиксну цену , без  додатних или накнадних захтева за плаћање. 
 

-              Обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом,тв,  видео и аудио опремом и 

бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, старости до 10 година, 

потпуно технички исправне, а чију документацију прилаже као саставни део конкурсне 

документације 

 

-             Обезбеди да аутобуси  поседују  оригинал извода лиценце за превоз и да  испуњавају  

све друге услове у складу са одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају и 

Правилником о начину обављања организованог превоза деце. 

 

-             Обезбеди да возачи који врше превоз деце : 

1.  Буду  психоизички способни да безбедно управљају возилом 

            2. Да поседују и носе са собом фотокопију лекарског уверења о способности возача које није 

старије од годину дана 

3. Да превоз обављају возачи који најмање три године поседују важећу возачку дозволу 

одговарајуће категорије 

4. Да поседују доказе о активности возача за текући дан и претходних 28 дана, као и да је пре 

започињања радног дана у којем се обавља превоз, користио дневни одмор у непрекидном 

трајању од најмање 11 часова 

5. Да поседује одговарајућу квалификациону картицу за возача за обављање послова 

професионалног возача 



ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
 

 

8 
 

6. Да возач има важећи уговор о раду у складу са законом којим се уређују права, обавезе и 

одговорности из радног односа, односно по основу рада или оверену фотокопију тих 

уговора за возача који је радног ангажован, у складу са прописима којима се уређује превоз 

путника у друмском саобраћају 

 
- Обезбеди све  потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на 

ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22.00 до 05.00 часова 

 

- Обезбеди да Министарство унутрашњих послова РС изврши контролу документације и 

техничке исправности возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. 

Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или 

техничку неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор, обуставиће путовање до отклањања 

уочених недостатака, а настале трошкове сноси понуђач. 

 

-             У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у 

разумном року да се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити 

замену аутобуса истих или бољих карактеристика и класе и да сноси настале трошкове 

смештаја, исхране и друге трошкове који проистекну због насталих проблема. 

 

-             Замена аутобуса чији су подаци дају у понуди понуђача, дозвољена је искључиво    уз 

писану сагласност наручиоца и то аутобусима истих или бољих карактеристика и класе. 

 

-            За путовања дужа од једног дана обезбеди лекара – пратиоца 

 

-          У случају временских неприлика на дан реализовања екскурзија, понуђач прихвата  

промену термина, који ће   у заједничком договору са  наручиоцем, поново утврдити 

 

-          Из оправданих разлога ( болест, пост, алергије и сл.) понуђач прихвата промену јеловника 

за поједине ученике 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ   
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Напомена: Понуђач је дужан да све услуге изведе у складу са свим важећим прописима и нормативима и 
према Плану и програму екскурзије Основне школе „Марија Трандафил“ из Ветерника 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 1  
ЕКСКУРЗИЈА – ПРВИ РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 
 

1. Партија: Екскурзија за ученике 1. разреда 
Термини путовања: пролеће, 2020. године  

Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Мали Иђош, Катаи салаш – Ветерник 

 

Садржај: 

Једнодневни излет: Ветерник – Мали Иђош (Катаи салаш) – Ветерник  

Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (око 08:00 часова). Вожња до Малог Иђоша, 

долазак до Катаи салаша. Боравак на салашу, упознавање са начином живота на селу, анимација деце 

уз следећи програм: посета околини салаша, разгледање дворишта са домаћим животињама, јахање 

коња и магарца, вожња запрежним колима, посета Музеју пекарства, посета етно кућа са језером. 

Током боравка предвиђено је и слободно време за ручак, ужину и игру. 

Повратак у Ветерник у договорено време, долазак испред школе . 

 

Неопходно је да простор за игру и све активности буду на местима који су безбедни за све 

ученике и наставнике. 

 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године). 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 80 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

 

➢ Трошкови ручка (ресторана, у свему као према опису, неопходно је обезбедити класично 

послужење – мени: супа/чорба; главно јело (месо и прилог); колач и сок) 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја на 
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путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута – лиценцирани туристички водич; 

➢ гратис за 4 наставника; 

➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00  динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник: 

-  Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

➢ У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном 

року, а да се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену 

аутобуса истих карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге 

трошкове који проистекну због насталих проблема. 

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 80.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих ученика 1 

гратис) као устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  
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▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ своје агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 1. партију: Екскурзија за 

ученике 1. разреда, односно да ћу се при формирању програма излета и цене за исто, строго 

придржавати свега наведеног.  

 

 

М.П.        _____________________________  

                                                                                Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ 2  
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  ДРУГИХ РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ МАРИЈА ТРАНДАФИЛ “ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

 

2. Партија: Екскурзија за ученике 2. разреда 
Термини путовања:  пролеће 2020. године 

Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Врдник – Ветерник 

Садржај: Ветерник – Врдник (Змајевац, Врдничка кула, игралиште „Рудар“, манастир 

Раваница) – Ветерник 

Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (око 08:00 часова). Ученици ће посетити 

излетиште „Змајевац“, обилазак Иришког венца и Лединачког језера шумским путем, обилазак 

Врдника, игралишта „Рудар“, манастира Раваница, Врдничке куле. Ручак у Хотелу „Термал“ у 

Врднику. Слободно време на тереним и местима за игру до планираног поласка за Ветерник. Повртак 

у Ветерник исред школе у касним послеподневним часовима. 

 

Неопходно је да простор за игру и све активности буду на местима који су безбедни за све 

ученике и наставнике. 

 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 70 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

 

➢ Трошкови ручка (ресторана, као према опису, неопходно је обезбедити класично послужење 

мени – супа/чорба, главно јело (место и прилог), колач и сок; 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута - лиценцирани туристички водич; 
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➢ гратис за 3 наставника; 

➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00  динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник: 

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 70.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих ученика 1 

гратис) као устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 
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❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ своје агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 2 партију: Екскурзија за 

ученике 2.  разреда школе, односно да ћу се при формирању програма излета и цене за исто, строго 

придржавати свега наведеног.  

 

 

М.П.        _____________________________  

 

                                                                             Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ 3  
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  ТРЕЋИХ И ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ МАРИЈА ТРАНДАФИЛ “ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 
 

3. Партија: Екскурзија за ученике 3 и 4. разреда 
 

Термини путовања:  пролеће 2020. године 

 

Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања: 

 

Дестинација: Ветерник –Сремска Митровица – Засавица - Ветерник  

 

Садржај: Ветерник– манастир Крушедол – Сремска Митровица – Засавица - Ветерник 

 

Полазак у раним јутарњим часовима испред школе ( око 08:00 часова).  Обилазак манастира 

Крушедол, обилатзак Сремске Митровице, визиторског центра царске палате Сирмиум. Пауза за 

ручак. Путовање до Засавице, обилазак природног резервата уз вожњу бродићем. 

 Слободно време на местима и теренима за игру. Повратак за Ветерник, по договору. Долазак у 

Ветерник, испред школе у вечерњим часовима. 

Неопходно је да простор за игру и све активности буду на местима који су безбедни за све 

ученике и наставнике. 

 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 140 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

 

➢ Трошкове ручка (ресторана, у свему као према опису, неопходно је обезбедити класично 

послужење – мени: супа/чорба, главно јело (месо и прилог), колач и сок) 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 
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➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута - лиценцирани туристички водич; 

➢ гратис за 6 наставника; 

➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник: 

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 140.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих ученика 1 

гратис) као устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 
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❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ своје агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 3 партију: Екскурзија за 

ученике 3. и 4. разреда школе, односно да ћу се при формирању програма излета и цене за исто, 

строго придржавати свега наведеног.  

 

 

М.П.        _____________________________  

                                                                             Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ 4  
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ПЕТИХ РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

 

4. Партија: Екскурзија за ученике 5. разреда 
Термини путовања:  пролеће 2020. године  

Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Ковачица – Вршац – Ветерник 

 

Садржај: Ветерник – Ковачица  - кућа Михајла Пупина у Идвору– Вршац – Ветерник 

 Полазак у јутарњим часовима испред школе (око 08:00 часова). Путовање до Ковачице, обилазак 

галерије наивне уметности. Обилазак родне куће Михајла Пупина у Идвору. Путовање до значајног 

банатског центра – Вршца. Разгледање знаменитости града и градског језгра, посета првој апотеци у 

Србији, упознавање са музејском поставком зачетка апотекарства као са природњљачком збирком. 

Ручак. Напуштање Вршца . Посета манастиру Месић из 12. века. Након обиласка манастира, наставак 

пута до Вршачке куле и Вршачког брега. Предвиђени долазак пред школу у касним поподневним 

сатима. 

Неопходно је да простор за игру и све активности буду на местима који су безбедни за све 

ученике и наставнике. 

 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 96 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

➢ Трошкове ручка (ресторана, у свему као према опису, неопходно је обезбедити класично 

послужење – мени: супа/чорба, главно јело (месо и прилог), колач и сок) 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута -  лиценцирани туристички водич; 
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➢ гратис за 4 наставника; 

➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник: 

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 96.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 



ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
 

 

20 
 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ своје агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за  4 партију: Екскурзија за 

ученике 6. разреда школе, односно да ћу се при формирању програма излета и цене за исто, строго 

придржавати свега наведеног.  

 

М.П.        _____________________________  

                                                                             Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ 5  
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ШЕСТИХ РАЗРЕДА  ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

 

5. Партија: Екскурзија за ученике 6. разреда 
 
Термин путовања: пролеће 2020. године  

 

Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Шабац – Тршић – Троноша- Бања Ковиљача - Ветерник  

Садржај: Ветерник – Шабац – Тршић – Троноша - Бања Ковиљача - Ветерник 

 

 Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (око 07:00 часова). Путовање до Шапца и 

обилазак Народног музеја у Шапцу. Затим следи путовање до манастира Троноша и обилазак 

комплекса. У 13:00 часова се планира одмор, уз ручак и освежење. Путовање према Тршићу. Одлазак 

до Вукове родне куће и шетња етно комплексом. Посета Бањи Ковиљачи и шетња парком. 

Предвиђени период повратка у Ветерник је у вечерњим сатима. 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 75 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

➢ Трошкове ручка (ресторана, у свему као према опису, неопходно је обезбедити класично 

послужење – мени: супа/чорба, главно јело (месо и прилог), колач и сок) 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута -  лиценцирани туристички водич; 

➢ гратис за 3 наставника; 

➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  
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➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник:  

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 82.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (као у спецификацији цене) као 

устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 
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обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 5 партија: Екскурзија за 

ученике 6. разреда,односно да ћу се при формирању туристичког путовања (аранжмана) и цене за 

исто, строго придржавати свега наведеног.  

 

 

 

М.П.        _____________________________  

                                                                                 Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ 6  
 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ  РАЗРЕДА 

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

 

6. Партија: Екскурзија за ученике 7. разреда 
 

Термин путовања: пролеће 2020. године  

 

Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Бранковина – Ваљево- Петница - Ветерник 

Садржај: Ветерник – Бранковина – Ваљево –  манастир Kаона - Ветерник 

 

 Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (око 08:00 часова). Путовање преко Шапца до 

Бранковине - где су рођене многе значајне личности српске културе и историје. Обилазак културно-

историјског  комплекса (Вајати Ненадовића, Црква Светих Арханђела, гроб Десанке Максимовић, 

Протина школа). Одлазак до Ваљева. Ручак. Обилазак старе градске четврти Тешњар, потом 

Муселимов конак -најстарија зграда у Ваљеву из турског периода, данас музеј као и поставке Музеја.  

Наставак пута до манастира Каона код Шапца. Слободно време. Долазак је предвиђен у вечерњим 

сатима. 

 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 75 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

➢ Трошкове ручка (ресторана, у свему као према опису, неопходно је обезбедити класично 

послужење – мени: супа/чорба, главно јело (месо и прилог), колач и сок) 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ улазнице за све посете и услуге локалних водича, кустоса и сл. 

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ представник агенције - пратилац групе 

➢ стручно туристичко вођство пута - лиценцирани туристички водич; 

➢ гратис за 4 наставника; 
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➢ гратис за једног ученика на 15 плативих; 

➢ предвиђене паузе за слободно време и адекватна стајалишта за тоалет паузу; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је један од родитеља из просветарске бранше; 

➢ надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по одлуци 

савета родитеља; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник:  

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема.  

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 75.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих ученика 1 

гратис) као устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

 

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

 возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 
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❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 6. партију: Екскурзија за 

ученике 7. разреда,односно да ћу се при формирању туристичког путовања (аранжмана) и цене за 

исто, строго придржавати свега наведеног.  

 

 

М.П.        _____________________________  

                                                                                 Одговорно лице понуђача
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ПАРТИЈА БРОЈ  7 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ  РАЗРЕДА 

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

 

7. Партија: Екскурзија за ученике 8. разреда 
 

Термин путовања: пролеће 2020. године (2 дана - 1 пун пансион) 

 

Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Ветерник – Зајечар – Неготин – Ђердап – Лепенски вир – Голубачка тврђава – 

Сребрно језеро - Ветерник 

Садржај: Ветерник – Зајечар – Неготин – Ђердап – Лепенски вир – Голубачка тврђава – 

Сребрно језеро - Ветерник 

 

1. дан: Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (око 07:00 часова). Дневна вожња према 

Гамзиграду, долазаик до римског града „Феликс Ромулиана“, разгледање палате, храмова, скулптура, 

мозаика. Наставак вожње до зајечара, обилазак Народног музеја, Радул – Беговог конака. Наставак 

путовања до Неготина, обилазак језгра града, посета музеја Хајдук Вељка Петровића и куће Стевана 

Стојановића Мокрањца. Вожња до Ђердапског језера, посета хидроелектрани Ђердап 1, бродске 

преводнице, хале са турбинама. Наставак путовања до Доњег Милановца, смештај у Хотел „Лепенски 

вир“. Вечера, дискотека, ноћење. 

2.  дан: Доручак. Одлазак до археолошког налазишта Лепенски Вир, обилазак. Повратак у хотел на 

ручак. Након ручка напуштање хотела. Краће разгледање Голубачке тврђаве. Наставак вожње ка 

Великом Градишту, долазак на Сребрно језеро. Шетња, слободно време за игру и спортске 

активности. Долазак у Ветерник у вечерњим часовима. 

* У хотелу је неопходно обезбедити 1 пун пансион који подразумевају следеће: 

- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен узрасту ученика. 

Структура:  

доручак: главно јело,сок, млеко или чај 

ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће 

вечера: главно јело, салата 

ужина: воће или десерт 

 

Смештај: 

Смештај у Хотел „Лепенски вир“ прилагођеном и конципираном за пријем деце, на бази једног пуног 

пансиона. Смештај ученика мора бити у двокреветним и трокреветним и/или четворокреветним 

собама са купатилом (помоћни лежај се не може користити као «кревет» у смислу као наведено, као 

ни кревети на развлачење и кревети на спрат – собе не смеју имати кревете на спрат). Објекат мора 

имати службу која пружа 24-часовну здравствену заштиту. Организатор мора понудити објекат у 

којем постоји инфраструктурна и техничка могућност за организацију спортско-рекреативних 

активности (све време боравка), организацију културно-забавних активности (све време боравка). 

- Мора обезбедити осигурање ученика - обавезна групна полиса осигурања од последица несрећног 

случаја, 

- Мора обезбедити пратиоца (водич уз сваку групу), као и лекара пратиоца. 

За наставнике обезбедити смештај. 

Неопходно је да смештај свих ученика и наставника буде у једном (истом) објекту који 

успуњава услове, односно има карактеристике наведене у опису. Такође је неопходно да буде 

обезбеђен смештај за све ученике и наставнике у једној смени (капацитет објекта мора бити 

такав да може да прими свих 70 ученика у једној смени у структури соба које су описане). 
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Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

НАПОМЕНА:   

Обезбедити лекара само за ову групу ученика. 

 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 70 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

➢ трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта); 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ улазнице за све посете музејима и локалитетима; 

➢ медицинска пратња, доктор медицине; 

➢ трошкове накнаде за лекара пратиоца групе 24-часовна здравствена заштита; 

➢ представника агенције, лиценцираног туристичког водича - пратиоца групе; 

➢ гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика; 

➢ гратис за 3 наставника;  

➢ боравишну таксу и смештајно осигурање; 

➢ надокнада за учитеља по дану (2 дана), по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по 

одлуци савета родитеља; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник:  

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 
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комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

За ученике диско вече се организује у дискотеци затвореног типа, искључиво за ученике школе.  

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 70.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на екскурзију, и то у пуној вредности- 100%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих ученика 1 

гратис) као устаљен начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење једнодневне екскурзије, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика 

који иду на екскурзију, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзију. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

 возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“ агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 6. партију: Екскурзија за 

ученике 7. разреда,односно да ћу се при формирању туристичког путовања (аранжмана) и цене за 

исто, строго придржавати свега наведеног.  

 

 

М.П.        _____________________________  

                                                                                 Одговорно лице понуђача 
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ПАРТИЈА БРОЈ  8 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА 

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 

 

8. Партија: Настава у природи за ученике 4. разреда 
 

Термин путовања: 04 – 10.05.2020. године (7 дана - 6 пуних пансиона) 

 

Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања: 

Дестинација: Златибор  

Садржај: Ветерник – Златибор – Рожанство - Ветерник 

 

1. дан:  Ветерник – Златибор - Рожанство  

Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња до Златибора, Рожанство 

и долазак у поподневним часовима (око 13:00 часова). Смештај у објекат „Бела бреза“. Први оброк - 

ужина. Забавне активости. Вечера. Ноћење. 

2.  дан - 6. дан:  Златибор - Рожанство 

Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, коришћење садржаја 

(учионица, играоница и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.  

Поред дневних шетњи и посета, ученици свакодневно имају различита спортска такмичења и турнире. 

Шест пуних пансиона који подразумевају следеће: 

- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења - мени прилагођен узрасту ученика. 

Структура:  

доручак: главно јело, сок, млеко или чај 

ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће 

вечера: главно јело, салата 

ужина: воће или десерт 

7. дан: Златибор – Рожанство - Ветерник  

Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. Напуштање објекта до 14:00 

часова. Дневна вожња до Ветерник, са успутним паузама по договору. Долазак у Ветерник, испред 

школе, у поподневним часовима, до 19:00 часова. 

Смештај: 

Смештај у објекту „Бела бреза“, прилагођеном и конципираном за пријем деце школског узраста. 

Смештај ученика мора бити у двокреветним, троквреветним и/или четворокреветним собама са 

купатилом (помоћни лежај се не може користити као «кревет» у смислу као наведено, као ни кревети 

на развлачење и кревети на спрат – собе не смеју имати кревете на спрат). Објекат мора да има 

просторију за учење, тв салу, спортски терен у склопу/близини објекта, дискотеку, уређен простор око 

објекта за безбедан боравак деце. Објекат мора имати службу која пружа 24-часовну здравствену 

заштиту. Организатор мора понудити објекат у којем постоји инфраструктурна и техничка могућност 

за организацију спортско-рекреативних активности (све време боравка), организацију културно-

забавних активности (све време боравка). 

- Мора обезбедити осигурање ученика - обавезна групна полиса осигурања од последица несрећног 

случаја, 

- Мора обезбедити пратиоца (водич уз сваку групу), као и лекара пратиоца. 

 

За наставнике обезбедити смештај. 

Неопходно је да смештај свих ученика и наставника буде у једном (истом)објекту који успуњава 

услове, односно има карактеристике наведене у опису. Такође је неопходнода буде обезбеђен 

смештај за све ученике и наставнике у једној смене (капацитет објекта мора бити такав да може 

да прими свих 60 ученика у једној смене у структури соба које су описане). 

 



ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
 

 

31 
 

Превоз:  

Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 

5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон 87/2018 и 23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( 

Сл.гласник бр.52 од 22. 07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године); 

Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији ученика 

(уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место. 

Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса. 

НАПОМЕНА:   

Обезбедити лекара само за ову групу ученика. 

Количине - бројна стања: 

Оквиран број ученика: 60 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн) 

Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику): 

➢ трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта); 

➢ трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, 

клима, фрижидер, двд) и то до 5 година старости на релацији по програму који испуњава 

одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) и Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон и 9/2017 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон 87/2018 и 

23/2019); Правилник о начину обављања организованог превоза деце ( Сл.гласник бр.52 од 22. 

07. 2019 године , бр. 61 од 29.08.2019. године);  

➢ трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

➢ медицинска пратња, доктор медицине; 

➢ трошкове накнаде за лекара пратиоца групе 24-часовна здравствена заштита; 

➢ представника агенције - пратиоца групе; 

➢ трошкове рекреатора/аниматора; 

➢ гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика; 

➢ гратис за 6 наставника; 

➢ боравишну таксу и смештајно осигурање; 

➢ надокнада за учитеља по дану (7 дана), по ученику у бруто износу од 1.050,00 динара по 

одлуци савета родитеља; 

➢ гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују оба) – 1 пар близанаца;  

➢ посебне погодности за ученике чији је , један од родитеља, из просветарске бранше; 

➢ трошкове платног промета 1%; 

➢ организационе трошкове Агенције. 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА - превозник: 

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).  

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио 

опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) 

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

документације. Уколико је неопходно заменити аутобус у односу на онај који је наведен као вид 

испуњења техничког капацитета, исти може бити замењен другим, који испуњава услове наведене у 

опису. О томе, писменим путем – дописом уз који мора доставити документа којима доказује 

усаглашенсот новог аутобуса са задатим условима, мора бити обавештен наручилац, односно 

комисија за предметну јавну набавку. У супротном, не придржавање овог упутства може довести до 

оцене такве понуде као неприхватљиве или до раскида уговора. 
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У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року, а да 

се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих 

карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који 

проистекну због насталих проблема. 

За ученике диско вече се организује у дискотеци затвореног типа, искључиво за ученике школе.  

Услови везани за број ученика, начина плаћања и сл: 

Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 60.  

Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање извршити након закљученог појединачног уговора о 

јавној набавци и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка 

на наставу у природи, и то у  вредности највише до 60%. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 

Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 15 плативих - 1) као устаљен 

начин пословања у предметним услугама. 

Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања: 

Техничка организација: Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за 

извођење наставе у природи, родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика који иду 

на наставу у природи, прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој настави у 

природи. 

Општи услови путовања и програма путовања, којих је организатор путовања дужан да се 

придржава:  

❖ Цена аранжмана је фиксна, те ученици (родитељи) не могу сносити никакве накнадне 

трошкове.  

❖ Приликом закључивања појединачних уговора о јавној набавци на основу спроведеног 

оквирног споразума, организатор се мора обавезати да ће превозник пре отпочињања 

путовања поднети:  

▪ Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији одпет дана; 

▪ Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за 

возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

❖ Обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у 

времену од 22:00 до 05:00 часова. 

❖ Орган унутрашњих послова изврши контролу документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку 

неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке 

неспособности или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси 

понуђач. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и „опште услове путовања“агенције, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 

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

деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА за 8 партију: Настава у природи 

за ученике 4. разреда, односно да ћу се при формирању туристичког путовања (аранжмана) и цене за 

исто, строго придржавати свега наведеног.  

 

М.П.                      _______________________________ 

                                                   Одговорно лице понуђача 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО  

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 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 чл. 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1  
тач. 1) Закона); 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)  
Закона); 

 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); Лиценца за организовање и 

реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје Регистратор туризма, на основу 
чл. 53. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019). 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) У погледу финансијског капацитета услов је: 

  
1.  да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 12 (дванаест) месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

 
 

2) У погледу техничког капацитета услов је: 
 

1. да понуђач у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о 

пословно-техничкој сарaдњи) минимум 4 (четири) аутобуса високе туристичке класе, не старијих од 5 
(година ) година на дан завршетка путовања; 

2. да понуђач има успостављен и да примењује систем менаџмент квалитета према захтевима стандарда:  
ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018. 

 

3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од дана објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао искуства у реализацији ђачких екскурзија/настава у 

природи у земљи и то минимум 10 (десет) реализованих екскурзија или екскурзије у земљи, у зависности за 

коју се партију пријављује 
  
4) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да 

понуђач на дан подношења понуда има минимум 4 (четири) радно ангажована лица, у радном односу и 
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минимум 2 (два) водича са лиценцом туристичког водича ангажована у радном или ван радног односа, 

уговором о делу. 

 

5) Услов је да у моменту подношења понуде има Програм путовања, као и Опште услове путовања. 

 

6) Услов је да у моменту подношења понуде поседује у закупу, власништву или предрезервацији објекат за 
смештај у складу са условима из конкурсне документације. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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

услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

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

2.1. Понуђач испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона доказује на следећи начин: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1,2,3) Закона – 

 

Доказ: Потписан и оверен Образац IX 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке. 

 

Доказ: 

Лиценца за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје 
Регистратор туризма, на основу чл. 53. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр.17/2019), коју понуђач 
доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

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

Доказ: Потписан и оверен Образац XI. 

 

Докази од 1) до 4) наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача, чија понуда буде 

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале 

или оверене копије.  
У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе 

из чл. 75 ст. 1. тач. од 1) до 4) ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди 

назначи да је регистрован у Регистру АПР-а. 

 
2.2. Испуњеност додатних услова из чл. 76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђачи доказују достављањем следећих доказа: 
 

1) У погледу финансијског капацитета услов је: 

  
- да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 12 (дванаест) месеци од 

 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

Доказ:  
 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са 

адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у принудној 

наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године. 
 

2) У погледу техничког капацитета услов је: 

1. да понуђач у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о 

пословно-техничкој сарaдњи) минимум 4 (четири) аутобуса високе туристичке класе, не старијих од 5 

(десет) година на дан завршетка путовања. 
Доказ:  
▪ фотокопија уговора о пословно - техничкој сарадњи или уговора о закупу или уговора о 

лизингу аутобуса високе туристичке класе за превоз ученика или други правни основ 
располагања (овлашћења коришћења) уколико аутобуси нису у власништву понуђача (за 
доказивање власништва довољно је да понуђач буде уписан као власник у саобраћајној 
дозволи);  

▪ читаче саобраћајних дозвола – за минимум 4 аутобуса. 

 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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2. да понуђач има успостављен и да примењује систем менаџмент квалитета према захтевима стандарда:  

ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018. 
Доказ:  

Доказивање фотокопија важећег сертификата издатог од стране акредитоване сертификационе куће. 

 

3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од дана објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао искуства у реализацији ђачких 
екскурзија/настава у природи у земљи и то минимум 10 (десет) реализованих екскурзија/настава у природи у 

земљи.  
Доказ: 

 
- Референтна листа изведених екскурзија ученика – Образац XIV. 
 

4) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да 
понуђач на дан подношења понуда има минимум 4 (четири) радно ангажована лица, у радном односу и 

минимум 2 (два) водича са лиценцом туристичког водича ангажована у радном или ван радног односа, 
уговором о делу.  

Доказ: 

- Уверење (лиценца) о положеном стручном испиту за туристичког водича издата од 

стране надлежног министарства Републике Србије – фотокопија; 

 

- Изјава о кадровском капацитету (Образац XV). 
 

5) Услов је да у моменту подношења понуде има Програм путовања, као и Опште услове путовања. 
 

Доказ:  
Као доказ понуђач прилаже Програм путовања у писаној форми у складу са садржајем и дестинацијама 

датим у конкурсној документацији и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму. 

 

6) Услов је да у моменту подношења понуде поседује у закупу, власништву или предрезервацији објекат за 
смештај у складу са условима из конкурсне документације. 

 

Доказ:  
Као доказ понуђач прилаже документ о закупу, власништву или предрезервацији – фотокопија. 

 

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

органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу 

надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом 

доказу. 
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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. 
 

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, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. 

Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број 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: Основна школа „Марија Трандафил“, ул. Паунова 14 ,  21203 Ветерник: 

,,Понуда за јавну набавку услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 2019/2020. ГОД., 

ЈНМВ бр. 1.2.2/2020 -НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2020. године до 14:00 

часова без обзира на начин на који се доставља. 
 

Јавно отварање понуда биће истог дана 12.03.2020. године у 18:0 часова у просторијама школе, на адреси: 

„Марија Трандафил“, ул. Паунова 14, 21203 Ветерник. Отварање понуда је јавно и истом могу 

присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача,  су дужни да своје својство 

представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке.  

 

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 време 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. 
 

Понуда мора да садржи: 
 

1. Доказе којима понуђач потврђује да испуњава све услове из чл. 75. тач. 1) – 3) Закона. Испуњеност услова 

од тачке 1) до 3) понуђач доказује изјавом (поглавље IX) 

2. Лиценцу за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје 
Регистратор туризма, на основу чл. 53. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр.17/2019), коју понуђач 
доставља у виду неоверене копије - дозвола мора бити важећа; 

 

3. Образац  понуде  попуњен  и  потписан  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача 

(поглавље VI); 

 

4. Попуњен и потписан Образац структура цене (поглавље VI – 6); 

 

5. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица, чиме понуђач потврђује да прихвата услове 
из Модела уговора (поглавље VII); 

 

6. попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде - није обавезан 

(поглавље VIII); 
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7. Образац изјаве о независној понуди попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (поглавље X); 

 

8. Изјаву понуђача из поглавља XI, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица о испуњавању услова из 
чл. 75. ст. 2. Закона; 

 

9. Попуњен и потписан Образац - средставо финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (поглавље XIII); 

 

9.а Попуњен и потписан Образац – изјава о давању средстава обезбеђења за добро извршење посла  (поглавље 

XII) 
 

10. доказ о испуњености додатног услова: 

    
Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у принудној наплати где 

се добија податак о ликвидности у последње три године; 

 

11. доказ о испуњености додатног услова:  
Фотокопија уговора о пословно - техничкој сарадњи или уговора о закупу или уговора о лизингу аутобуса 

високе туристичке класе за превоз ученика или други правни основ располагања (овлашћења коришћења) 
уколико аутобуси нису у власништву понуђача (за доказивање власништва довољно је да понуђач буде 

уписан као власник у саобраћајној дозволи); до 5 година старости  
-читаче саобраћајних дозвола – за минимум 4 аутобуса 

 

12. доказ о испуњености додатног услова: 

Фотокопије сертификата ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, издатог од стране акредитоване 

сертификационе куће. 

 

13. доказ о испуњености додатног услова:  
Уверење (лиценца) о положеном стручном испиту за туристичког водича издата од стране надлежног 
министарства – фотокопија.  
Изјава о кадровском капацитету (поглавље XV); 

 

14. доказ о испуњености додатног услова:  
Програм путовања у писаној форми у складу са садржајем и дестинацијама датим у конкурсној документацији 

и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму; 

 

15. доказ о испуњености додатног услова: 

доказ о закупу, власништву или предрезервацији  – фотокопија; 
 

16. Референтна листа изведених екскурзија(поглавље XIV). 

 

 

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

дате конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

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

независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 

потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

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

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

   

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка је обликована по партијама. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

одређен за подношење понуде. 

 

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

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Марија Трандафил“,  
ул. Паунова 14. 21203 Ветерник:, са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 2019/2020 

ГОД. , ЈНМВ бр.1.2.2/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 2019/2020 

ГОД ЈНМВ бр.1.2.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 2019/2020 

ГОД ЈНМВ бр.1.2.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШК. 

2019/2020 ГОД ЈНМВ бр.1.2.2/2020- НЕ ОТВАРАТИ” 

 

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

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 
 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 

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

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

 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

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

поверити подизвођачу. 

 

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

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

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

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

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

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

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

испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

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

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

податке из чл. 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о: 

 

▪ податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем и 

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

 

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

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

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

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

  
9. 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења Уговора, уплатом на рачун Пружаоца услуге.  

 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања. 
 

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача. 
 

Остале појединости везане за исплату изведених услугa дате су у моделу уговора. 
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9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења. 

 

У складу са Планом и Програмом екскурзије из поглавља III. 
 

9.3. Захтеви у погледу квалитета 

 

Према важећим стандардима и прописима за предметну врсту услуге. 
 

Изведене услуге морају задовољавати све карактеристике прописаног квалитета, а сам квалитет јемчи понуђач. 
 

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених услуга. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 

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

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Уколико понуђач 

понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним 

трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је 

потребно изразити нумерички са две децимале. 
 

Цена је фиксна и не може се повећавати  
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.  
Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

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

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Mинистарству заштите животне средине. 

 

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

борачка и социјална питања. 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
12. 1. за озбиљност понуде 

 

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење као гаранцију за озбиљност понуде, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а.  
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.  
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Истовремено понуђач је у обавези да уз меницу и менично овлашћење из ст. 1. и 2. достави копију 

картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију меница овереног од банке у 

складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017) заједно са доказом о упису у Регистар меница и 

овлашћења НБС. 

 

12.2. за добро извршење посла 
 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора 

достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

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

добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе 

у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.



ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ 
 

 

43 
 

 

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор неће бити 

закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о додели уговора и уговор може да додели првом 

следећем најповољнијем понуђачу. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 

наручиоца. 

 
Напомена: 

▪ Приликом закључења уговора понуђач коме је додељено више партија, може да приложи једну меницу 
за добро извршење посла за све партије које су предмет уговора, а може да поднесе и  за сваку 
партију посебно.

 
 

▪ Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла сматраће се да је понуђач 
одбио да закључи уговор, те ће наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона закључити уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.

 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу 

са законом понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података 

добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим 

понудама до отварања понуда. 
 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку 

„ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити 

подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не 

одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин. 
 

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. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца ОШ „Марија Трандафил“, ул. 

Паунова бр. 14, 21203 Ветерник, електронске поште на e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com тражити 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 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 12:00 часова. 

 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

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

појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.2.2/2020”. 

 

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

15. 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 (чл. 93. Закона). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања. 
 

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

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

неприхватљиву. 
 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

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

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе 

по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 

претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда.  

 

Доказ може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача,  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 

ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“. 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНО 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном 

понуђачу који је први доставио понуду наручиоцу. 
 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

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

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:  

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

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

наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама 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 три 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено 

са повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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

набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет 

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

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број 5-2019. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 60.000 динара. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем 

тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати 

таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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

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

   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је 

уплата таксе реализована и    

        датум када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 3. ЗЈН чија се уплата врши износи   60.000 динара; 

    (4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  модел и позив на број:  5-2019; 

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНMВ  1.2.2/2020 наручиоца ОШ 

''Марија Трандафил'', Паунова 14, 21203 Ветерник 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив 

подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 

садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских 

средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за 

подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 

банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на 

писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на 

писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за 

заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије 

о поднетом захтеву за заштиту права. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5) Закона. 
 

23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, 

уколико нису испуњени услови за доделу 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 или 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. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку услуге –   Екскурзије и настава у природи у 

шк. 2019/2020. године, за потребе Основне школе „Марија Трандафил “ из Ветерника, ЈНМВ број: 1.2.2/2020. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

 

Назив понуђача:  
 
 

 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт: 

  

Електронска адреса понуђача (мејл):  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ  
 

 

А) САМОСТАЛНО 
 
 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: 
 

▪ Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 

1) Назив подизвођача: 
  

 

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  
 

Проценат укупне вредности набавке који ће  
извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 
 

2) Назив подизвођача:  

 

Адреса:  
 

Матични број:   
Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:   
Проценат укупне вредности набавке који ће  
извршити подизвођач:   
Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:   

Напомена: 
 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико 
има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

 

1)  Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  

 

2) 
 Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
 

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  
 

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  
 

 

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

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

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ – Екскурзије и настава у природи за шк. 2019/2020. годину, 

за  Основну школу „Марија Трандафил “ изВетерника, ЈНМВ број: 1.2.2/2020  
ПАРТИЈА БРОЈ __. 

 

 
 

Ред. 

  

Елементи понуде 

 

    
 бр.    

       

          

  1.   Јединична цена по ученику без ПДВ-а (дин.):    
         
  

2. 

 

 

Јединична цена по ученику са ПДВ-ом (дин.): 

   

      
          
        

 
 

         

          

          

          
      

 
 

  3.   Рок и начин плаћања:   

          

          

          

          
  

4. 

 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

   

      
    60 дана):    
        

          

        
  5.   Датум извршења:    

          
  

6. 

  

Место извршења: 

 

У  складу  са  Планом  и  програмом  – 
 

      
     

 
 

         

  Напомена:     
 

▪ Понуђачи ће попуњавати Образац опис предмета набавке услуге (поглавље VI-тачка 5) за сваку партију 
посебно.

 

 

Прилог обрасца понуде:  Образац структуре цена  
Датум___________________ Име и презиме овлашћеног лица 

   

  Потпис овлашћеног лица 

Напоменa:  
 
 

 
▪ Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити и потписати образац понуде. 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
 

Партија број 1. екскурзија  за ученике I разредa 

  
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 

  

Вредност са 

 

             
         

 

   

            
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 бр.     ПДВ-а   ПДВ-а (дин.)     ПДВ-ом (дин.)  

          

(дин.) 
   

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     
       

Посебна 
          

                 

       стопа           

       (10%)           

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за 80  ученика (дин.)             
                  

 

 

Партија број 2:Екскурзија  за ученике II разредa       

                  
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 
  

Вредност са 

 
             

             
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 бр.     ПДВ-а   ПДВ-а (дин.)     ПДВ-ом (дин.)  
          

(дин.) 
   

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     

       Посебна           

       стопа           
       

(10%) 

          

                 

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за 70 ученика (дин.)             
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Партија број 3: екскурзија  за ученике III и IV разредa 

 
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 

  

Вредност са 

 

             
         

 

   

            
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 бр.     ПДВ-а   ПДВ-а (дин.)     ПДВ-ом (дин.)  
          

(дин.) 
   

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     

       Посебна           

       стопа           
       

(10%) 

          

                 

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за 140  ученика (дин.)             
                  

 
 

Партија број 4 екскурзија   за ученике V разредa       

        

        

                  
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 
  

Вредност са 

 

             
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 
бр. 

    
ПДВ-а 

  
ПДВ-а (дин.) 

    
ПДВ-ом (дин.) 

 
      

 

 

 

 

(дин.) 
  

 

          

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     

       Посебна           

       стопа           

       (10%)           
                  

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за 96 ученика (дин.)             
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Партија број 5: Екскурзија за ученике VI разредa 

 
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 

  

Вредност са 

 

             
         

 

   

            
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 бр.     ПДВ-а   ПДВ-а (дин.)     ПДВ-ом (дин.)  
          

(дин.) 
   

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     

       Посебна           

       стопа           
       

(10%) 

          

                 

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за  75 ученика (дин.)             
                  

 
 

Партија број 6: Екскурзија за ученике VII разредa       

                  
 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 
  

Вредност са 

 

             
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
   

 
бр. 

    
ПДВ-а 

  
ПДВ-а (дин.) 

    
ПДВ-ом (дин.) 

 
      

 

 

 

 

(дин.) 
  

 

          

                 

1  2  3  4  5  6  
                 

            /     

            /     

            /     

       Без     /     
       исказивања     /     
       

ПДВ-а 
          

           /     
                

            /     

       Посебна           

       стопа           

       (10%)           
                  

       

Општа стопа 

          

                 

                 
       

(20%) 
          

                 
               

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)             
              

 Укупно за  75  ученика (дин.)             
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Партија број 7: Екскурзија за ученике VIII разредa 
 

      

                 

 

 

 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 
  

Вредност са 
            
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
  

 
бр. 

    
ПДВ-а 

  
ПДВ-а (дин.) 

    
ПДВ-ом (дин.)       

 

 

 

 

(дин.) 
  

          

                

1  2  3  4  5  6 
                

            /    

            /    

            /    

       Без     /    
       исказивања     /    
       

ПДВ-а 
         

           /    
               

            /    

       Посебна          

       стопа          

       (10%)          
                 

       

Општа стопа 

         

                

                
       

(20%) 
         

                
              

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)            
             

 Укупно за  70 ученика (дин.)            

 

 

Партија број 8: Настава у природи за ученике IV разредa 

 

 

Ред. 

     

Исказивање 

  

Вредност без 

  

Износ 
  

Вредност са 
            
   

Врста услуге 
      

ПДВ-а 
  

 
бр. 

    
ПДВ-а 

  
ПДВ-а (дин.) 

    
ПДВ-ом (дин.)       

 

 

 

 

(дин.) 
  

          

                

1  2  3  4  5  6 
                

            /    

            /    

            /    

       Без     /    
       исказивања     /    
       

ПДВ-а 
         

           /    
               

            /    

       Посебна          

       стопа          

       (10%)          
                 

       

Општа стопа 

         

                

                
       

(20%) 
         

                
              

 Укупно за 1 (једног) ученика (дин.)            
             

 Укупно за  60 ученика (дин.)            
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НАПОМЕНА: Добављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 35. став 7. Закона 

о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - 

усклађени дин. изн., 108/2016 , 7/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 13/2018 – усклађен дин. изн., 30/2018 i 
4/2019 - усклађен дин. изн.) 

 

Упутство о попуњавању обрасца: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

▪ У колони 1 „редни број“ уносе се редни бројеви (арапски) од броја 1 до броја последње врсте 
услуга из колоне 2.  

▪ У колони 2 „врста услуге“, исказује се структура јединствене туристичке услуге, односно називи за 

појединачне претходне туристичке услуге укључујујући и разлику између укупне накнаде коју плаћа 

путник и стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге (на пример: 

трошкови превоза, угоститељске услуге, услуге осигурања, услуге лекара, трошкови улазница за 

културно-историјске споменике, трошкови улазница за дискотеке, трошкови здравственог осигурања, 

трошкови водича, разлика између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које 

туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге и трошкове осталих услуга.), које се пружају 

према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног и за максималан број ученика.  
▪ Колона 3 „исказивање ПДВ-а“ се не попуњава, већ искључиво служи као критеријум исказивања 

података у зависности од структуре јединствене туристичке услуге. 
▪ Колона 4 „вредност без ПДВ-а“ се попуњава на следећи начин:  

1) Туристичке агенције, обвезници ПДВ-а, које за организацију путовања примају искључиво добра 

и услуге других обвезника (претходне туристичке услуге) које путници непосредно користе, 
исказују укупну вредност сваког појединачног трошка у делу табеле из колоне 3 „без 
исказивања ПДВ-а“  

2) Туристичке агенције, обвезници ПДВ-а које за организацију туристичких путовања користе 

искључиво сопствена средства (сопствени превоз, сопствени смештај, туристичке водиче 
запослене у сопственој туристичкој агенцији и друго) без коришћења претходних туристичких 

услуга, исказују вредност сваког појединачног трошка без ПДВ-а, односно основицу ПДВ-а у 
складу са чл. 17. и 18. Закона о ПДВ-у, разврставајући основицу по посебној стопи у делу табеле 

из колоне 3 „посебна стопа (10%)“ и по општој стопи у делу табеле из колоне 3 „општа стопа 
(20%)“.  

3) Туристичке агенције, обвезници ПДВ-а, које за организацију путовања примају делом добра и 

услуге других обвезника (претходне туристичке услуге) које путници непосредно користе 

податке исказују на начин описан у тачки 1), а другим делом ангажују сопствена средства 

(сопствени превоз, сопствени смештај, туристичке водиче запослене у сопственој туристичкој 

агенцији и друго) податке исказују на начин описан у тачки 2).  
4) Разлика између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које туристичка 

агенција плаћа за претходне туристичке услуге уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици се 

исказује у овој колони како за туристичке агенције које користе претходне туристичке услуге, 

тако и за туристичке агенције које користе сопствена средства у делу табеле из колоне 3 „општа 

стопа (20%)“.  
5) Туристичке агенције које нису обвезници ПДВ-а у овој колони исказују укупну вредност трошка 

сваке појединачне услуге. 
  
▪ Колона 5 „износ ПДВ-а“ се попуњава на следећи начин:  

1) Део табеле  „без исказивања ПДВ-а“ се не попуњава           

 
2) У делу табеле „посебна стопа (10%)“ исказује се ПДВ обрачунат на основицу исказаној на 
истом редном броју колоне 4.  
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3) У делу табеле „општа стопа (20%)“ исказује се ПДВ обрачунат на основицу исказаној на истом 

редном броју колоне 4.  
▪ Колона 6 „вредност са ПДВ-ом“ представља збир колоне 4 и колоне 5. 

 

▪ Након уноса свих напред наведених података потребно је сабрати колоне 4, 5 и 6 како би се добила 
цена по једном ученику, као и укупна цена за максималан број ученика. 

▪ Додатна појашњења:  
▪ Код јединичних цена за услуге код којих постоји пореско ослобођење у складу са чл. 25. 

Закона о порезу на додату вредност (услуге осигурања, здравствене услуге - услуге лекара и 

друге услуге) у колони 4 „вредност без ПДВ-а“ и колони 6 „вредност са ПДВ- ом“ уноси се 

идентичан износ, а колона 5 „износ ПДВ-а“ се не попуњава. Исто важи и за туристичке 

агенције које нису обвезници ПДВ-а, као и за све претходне туристичке услуге;
 

▪ За услуге које не подлежу опорезивању ПДВ-ом (услуге по основу ангажовања лица ван 

радног односа) у колони 4 „вредност без ПДВ-а“ и колони 6 „вредност са ПДВ-ом“ уноси се 

укупан плативи износ (бруто износ који укључује све порезе и доприносе за сваки конкретан 

уговор ван радног односа), а колона 5 „износ ПДВ-а“ се не попуњава.
 

 
 

Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно, док је укупна вредност дата на основу процењеног броја 

ученика тог разреда, и може се мењати након утврђеног тачног броја ученика који дају сагласност за одлазак на 

екскурзију. 

 

Датум___________ Понуђач 
 
 

 

_______________________ 
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 VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ  ШК. 2019/2020.ГОДИНЕ  
 

Закључен између уговорних страна: 

 

1.  ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ из Ветерника , улица  Паунова 14, ПИБ 106251124. Матични 

број:08907498 кога заступа директор:  Милијана Граховац Проле. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

. 
 

 

2. Пун назив испоручиоца ________________________________________, из _______________, 
 

ул. _______________________ бр. ___, матични број: _____________, ПИБ: ________________, рачун 

бр. ___________________ код пословне банке ________________________, кога заступа 
 

_____________________________________, у даљем тексту Испоручилац. 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор у складу са 

споразумом из дела V конкурсне документације. 

 

Члан 1. 

Уговорне  стране  констатују  да  је  Наручилац  Одлуком  о  додели  уговора  бр.  _______  од 

_____2020. године, изабрао пружаоца услуга  као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку услуга -

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ у шк. 2019/2020. год. за потребе Основне школе „Марија 

Трандафил“ из Ветерника, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број ЈНМВ 1.2.2/2020. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Члан 2.  
Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул. _______ из _____, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 3. 

Предмет овог Уговора је пружање услуге извођења екскурзије , у складу са Понудом бр. ____________ 
од ____________, и конкурсном документацијом за ЈНМВ 1.2.2/2020 
бр.____________________ које  су саставни део овог уговора.  

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, 

организује и реализује путовање и остале услуге из чл. 1. овог уговора, сходно  
временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга 

који су предмет овог уговора. 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 

Члан 4.  
 

Партија број 1  
Цена извођења екскурзије по ученику (I разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 
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Партија број 2  
Цена извођења екскурзије по ученику (II разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани  број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 
 

Партија број 3  
Цена извођења екскурзије по ученику (III и IV разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија број 4  
Цена извођења екскурзије по ученику (V разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија број 5  
Цена извођења екскурзије по ученику (VI разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија број 6  
Цена извођења екскурзије по ученику (VII разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани  број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија број 7  
Цена извођења екскурзије по ученику (VIII разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани  број ученика износи ____________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија број 8  
Цена извођења наставе у природи по ученику (IV разредa) износи ___________ динара без ПДВ-а, 

односно ____________ динара са ПДВ-ом. Укупна цена за очекивани  број ученика износи 

____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Цена се изражава  у динарима.  
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 

одређена. 
Укупна уговорена цена се може смањивати или повећавати према списку ученика који достави  
наручилац.Наручилац доставља Испоручиоцу коначан списак ученика и наставника којима ће бити 
пружена услуга извођења екскурзије најкасније  5 (пет) дана пре датума реализације услуге.  
За ученике који након достављања списка одустану од екскурзије, Испоручилац  нема право 

потраживања уплаћених  средстава  и има обавезу да изврши повраћај уплаћених финансијских средстава. 
 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

Плаћање се врши у месечним ратама, почев од закључења уговора, уплатом на рачун Испоручиоца.  
 

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 6.  
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Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Плану и програму Наручиоца, који је 
саставни део конкурсне документације. 

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

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 7. 

Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније 5 (пет) дана пре дана 
отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика.  

  Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен чл. 5. овог Уговора.  

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА 

 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији, прописима, 

стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга и овим 

уговором. 

 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног 

уговора, у складу са овим уговором. 

 

Извештај о извршеној услузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру Извештаја Комисије за 

примопредају услуге, најкасније 10 (десет) дана по извршењу услуге. 

Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и 

овим уговором. 

 

Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује: 

 

-да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије према Плану и програму Наручиоца, који је 

саставни део овог уговора; 

 

-да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза; 

 

-да обезбеди лекара током реализације путовања (за путовања дужа од једног дана); 

 

- Да у случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року да се 

не ремети План и програм путовања, обезбеди замену аутобуса истих карактеристика и класе и да сноси 

настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који проистекну због насталих проблема; 

- да обезбеди туристичке водиче током путовања и током боравка група на екскурзији/настави у природи; 

-да обезбеди да аутобуси  поседују  оригинал извода лиценце за превоз и да  испуњавају  све друге услове у 

складу са одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају и Правилником о начину обављања 

организованог превоза деце. 

-Обезбеди да возачи који врше превоз деце : 

-да возачи буду  психоизички способни да безбедно управљају возилом 

- да возачи  поседују и носе са собом фотокопију лекарског уверења о способности возача које није старије од 

годину дана 

- Да превоз обављају возачи који најмање три године поседују важећу возачку дозволу одговарајуће категорије 

- Да поседују доказе о активности возача за текући дан и претходних 28 дана, као и да је пре започињања 

радног дана у којем се обавља превоз, користио дневни одмор у непрекидном трајању од најмање11 часова 

- да возач поседује  одговарајућу квалификациону картицу  за обављање послова професионалног возача 

- Да возач има важећи уговор о раду у складу са законом којим се уређују права, обавезе и одговорности из 

радног односа, односно по основу рада или оверену фотокопију тих уговора за возача који је радног ангажован, 

у складу са прописима којима се уређује превоз путника у друмском саобраћају 

-да сноси трошкове  осигурања; 

-да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма; 
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-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову 

област; 

-да испуни све друге обавезе наведене прилогу III 

 
Члан 9. 

У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, Испоручилац ће 
потраживати накнаду штете од извршиоца дела, о чему ће се сачинити записник о насталој штети на лицу 

места, у присуству представника Испоручиоца и Наручиоца, возача (за штете учињене на возилу), односно 
представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - ресторану).  

Испоручилац прихвата да школа није одговорна ни дужна да надокнади причињену штету. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 10. 

Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Испоручиоца, умањењем 
рачуна наведеног у испостављеној фактури. 

Ако наручилац због закашњења у пружању услуга претрпи шету која је већа од уговорне казне, може 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете.Постојање и износ штете НАРУЧИЛАЦ мора да докаже.   
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 11. 

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а и да иста има важност 

трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне 

банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 

добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок.  
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

ВИША СИЛА 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, права и обавезе уговорних страна мирују и не 
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили 
без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти и слично.  

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
У случају да догађаји више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе , исте ће 
споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. 
У  
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РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 13. 

 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са 
пружањем услуга дуже од 5 (пет) календарских дана.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико пружене услуге не одговарају 
прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца, а Испоручилац 
није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са пружањем 

услуга.  
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора уколико се за екскурзију не пријави 

минимално 60% ученика истог разреда.  
Наручилац може једнострано раскинути уговор пре реализације услуге у случају недостатка средстава 

за његову реализацију, без права Испоручиоца за потраживањем новчаних средстава, осим трошкова 
наведених у Обрасцу трошкова припреме понуде  

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих услуга чије извођење је било предмет овог 
Уговора, Комисија Наручиоца ће сачинити Записник о до тада стварно пруженим услугама и њиховој 
вредности у складу са овим Уговором.  

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 
уговорној страни. 
 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора стране у овом уговору ће решавати 
споразумно. 

У случају да споразум није могућ, уговара се надлежност Привредног суда  у Новом Саду. 
 

Члан 16. 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 
 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 
 

 

НАРУЧИЛАЦ                     ИСПОРУЧИЛАЦ  

 

 

 
  ________________________ 

 
  _______________________________  
 

 

Име и презиме овлашћеног лица 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 

У складу са чл. 88. ст. 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 

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

 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА  
ПОНУДЕ 

 

 

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

накнаду трошкова. 

 

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

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

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

накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
 

Напомена: 
 
 Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 
 
 
 
 

Датум 

 
 
 

 

________ 

 
 
 
 
 

Потпис понуђача 
 

_________________________ 
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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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  ________________________________________________________________________________ 

 у поступку јавне набавке јавне набавке услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ, У ШК. 

2019/2020. ЈНМВ 1.2.2/2020, испуњава све услове из чл. 75.  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. 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); 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 складу са чл. 26. Закона, ________________________________________, даје: 

 

(назив понуђача) 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке мале вредности, услуга – ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ  У ШК. 2019/2020. ЈНМВ 

1.2.2/2020__________________,за потребе Основне школе „Марија Трандафил“ из Ветерника ,поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум ________ Потпис понуђача 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 
 
 

 

ИЗЈАВУ 
 
 

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у  
 поступку  јавне  набавке  мале вредности услуга  -  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ у шк. 2019/2020,  

ЈНМВ 1.2.2/2020._________________, за потребе Основне школе „Марија Трандафил“ из Ветерника, 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место_____________ Понуђач 
 
 

 

Датум_____________ _____________________ 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

ИЗЈАВА  
О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом 

закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом  

„безусловна и „платива на први позив“  и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку 

услуга, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење рока важења 

банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку услуга.  
Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из ст. 1. доставимо копије картона 

депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за регистрацију меница овереног од банке у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум____________ Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
 

Потпис овлашћеног лица  
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XIII ОБРАЗАЦ – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
 
 

 

Приликом подношења понуде предајемо Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење 

као гаранцију за озбиљност понуде, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности понуде, што 

износи _____________динара.  
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.  
Истовремено уз меницу и менично овлашћење из ст. 1. и 2. доставимо копију картона депонованих 

потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију менице овереног од банке у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 

56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум____________ Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
 

Потпис овлашћеног лица  
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XIV РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ЕКСКУРЗИЈА  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у последње три године од 
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имали искуства  
у реализацији ђачких екскурзија/настава у природи у земљи и то минимум 10 (десет) реализованих екскурзија 
у земљи. 
 

 

 

Назив 

     

Број дана трајања 

  

Број и датум 

  

Број и 

  

Датум 

 

     

  

  

 

   

          

   
Релација 

  
екскурзије 

    
датум 

   

 

школе 

      

уговора 

    

реализације 
 

      
 

    
фактуре 

   

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

Место_______________________ Овлашћено лице 

Датум_______________________ ____________________________ 

 Потпис овлашћеног лица 

  
 
 
 

Напомена:  
 

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

Понуђач _____________________________________________[навести  назив  понуђача]  у  
поступку  јавне  набавке мале вредности  услуга  - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ  у шк. 2019/2020 ,  

ЈНМВ 1.2.2/2020.________________, за потребе Основне школе „Марија Трандафил“ из Ветерника, изјављује 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. Закона, односно услов 

дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу кадровског капацитета, и то да 

располаже кадровским капацитетом, односно да на дан подношења понуде има 2 (два) радно ангажована лица, 

у радном односу или ван радног односа, од чега минимум 1 (један) водича са лиценцом туристичког водича. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место_____________________ Овлашћено лице 

Датум _________________ ____________________________ 

 Потпис овлашћеног лица 

  
 
 


