
 
Поступајући по захтеву за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
документације у вези са припремањем понуде за ЈНВВ број 3/2017 поднетом од 
стране „Тендери“ д.о.о. Крагујевац, а на основу члана 63.  Закона о јавним 
набавкама наручилац Основна школа „Рашка“ објављује: 

 
Измене и допуне конкурсне докуметације за ЈНВВ 3/2017- превоз 

ученика и радника у 2018. години и додатне информације и 
појашњења 

 
1. Мења се конкурсна документација у делу који се односи на упутство о начину 

на који се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама на следећи начин: 
Као доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке  понуђачи су дужни да доставе 
копију лиценце издате од стране  Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре или Потврде Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфрастуктуре да је превозник оспособљен за обављање линијског и 
ванлинијског превоза путника која важи за возила. 

 
2. Пословни капацитет: 

Као доказ о пословном капацитету понуђачи могу да доставе потврде које се 
односе на превоз ученика или радника.  
 

3. Укупна вредност на достављеним уговорима и потврдама којима се доказује 
пословни капацитет треба да износи минимум 2.000.000,00 динара за сваку 
годину појединачно. 
Посебан образац референтне листе није неопходан јер ће се преглед и 
оцењивање понуда вршити на основу достављених уговора и потврда. 
 

4. Мења се модел Уговора и сада гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основна школа "Рашка" 
Омладински центар 3,   36 350 Рашка 
Tel. централа 036/736-026, 

директор 036/5110870, факс 036/738-890         E-mail: raskaos@mts.rs 

Ж.р. 840-876660-12     ПИБ: 101273300 

 
Бр. 22. Датум: 15.1..2018. 



 
МОДЕЛ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА  ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „РАШКА“ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ 
 

 Закључен дана_________ године, између: 
 

1. Основне школе „Рашка“, са седиштем у Рашки, ул. Омладински центар  
бр. 3, коју заступа  Игор Станишић  директор школе, (у даљем 
тексту:наручилац превоза), порески идентификациони број: 101273300, 
матични број: 07145110 

        и 

 
 2._________________________________, са седиштем у __________________, 
ул._______________________ бр._________, кога заступа  
директор________________________________(у даљем тексту:превозник), порески 
идентификациони број:______________________, матични 
број:____________________. 
 
 

I - ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

 Наручилац превоза користи услуге аутобуског превоза ученика и наставника 
Основне школе „Рашка“ за календарску 2018. годину за део трошкова који сноси 
наручилац превоза, а превозник се обавезује да пружа услуге наручиоцу аутобуског 
превоза  по школском календару током календарске 2018. године, у складу са својом 
понудом бр._________ од _____________ године и конкурсном документацијом која 
је саставни део овог Уговора.  

Превозник се обавезује да на захтев наручиоца пружа услуге аутобуског 
превоза и радним суботама. 

Наручилац се обавезује да превозника обавести о радним суботама 3 дана 
пре радне суботе. 
 
 

II - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА  
 
 

Члан 2. 
 

 Превозник се обавезује да превоз ученика и наставника врши радним данима 
по школском календару током 2018. године, са поласцима  и релацијама по списку 
ученика и наставника који наручилац превоза предаје превознику пре почетка 
превоза, а према захтевима и потребама Основне школе. 
 Аутобуски превоз ученика и наставника врши се у складу са распоредом рада 
Основне школе и према реду вожње. 

Превозник се обавезује да на захтев наручиоца пружа услуге аутобуског 
превоза и радним суботама. 
Наручилац се обавезује да превозника обавести о радним суботама 3 дана пре 
радне суботе. 



 
 

 
 

Члан 3. 
 

 Укупна вредност услуге превоза ученика износи: Процењена вредност 
износи:__________________динара без обрачунатог пореза на додату вредност, а са 
обрачунатим порезом на додату вредност 
износи:__________________________динара. 
 Вредност из понуде најповољнијег понуђача је :Понуда најповољнијег 
понуђача, тј. појединачна понуда – укупна цена за све зоне за један радни дан за све 
ученике и наставнике, без обрачунатог пореза на додату вредност 
износи:________________динара, а са обрачунатим порезом на додату вредност 
износи:____________динара, која је саставни део овог Уговора о јавној набавци. 
 Наручилац превоза се обавезује да превознику достави списак свих корисника 
услуге превоза, као и да за извршени превоз плати понуђачу надокнаду за извршене 
услуге превоза по испостављеној фактури у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре за извршени превоз у свему према условима из конкурсне документације 
која чини саставни део овог Уговора. 
 Превозник је дужан да у случају промене цене на тржишту услед промена 
цена нафтних деривата, наручиоца писменим путем обавести у року од 5 (пет) дана 
од дана настале промене. О повећању цене превоза, одлучиће надлежни орган 
Наручиоца у року од 15 дана од дана пријема писменог обавештења од превозника. 
 На вредност из понуде најповољнијег понуђача обрачунаће се  порез на 
додату вредност приликом фактурисања. 
 

Члан 4. 
 

 Начин плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре за извршени превоз у 
претходном месецу 
 
 

Члан 5. 
 

 Процењена вредност наручиоца превоза за услуге превоза ученика и 
наставника Основне школе „Рашка“  за календарску 2018-ту годину  је оквирног 
карактера и корисник није у обавези да користи услуге у висини те вредности, већ 
према својим потребама према школском календару током календарске 2018. 
године, списковима ученика и наставника које ће доставити превознику. 
 

Члан 6. 
 

 Превозник се обавезује да превоз ученика врши према возилима регистарских 
ознака које је навео у конкурсној документацији која је саставни део овог Уговора. 
 Превозник се обавезује да ће за евентуалну измену возила тражити 
сагласност наручиоца и да ће у случају замене возила, превоз вршити само 
возилама истог или бољег квалитета и капацитета. 
 Превозник се обавезује да услугу из овог Уговора изврши у свему под 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
 Ако услуга коју је превозник пружио наручиоцу, неадекватна односно не 
одговара неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној 



понуди, превозник одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење 
обавеза. 
 Превозник одговара за сигурност ученика од почетка до завршетка превоза и 
дужан је да надокнади сву штету која настане оштећењем здравља, повредом или 
смрћу путника. 
 Превозник је дужан да се придржава Закона о превозу у друмском саобраћају, 
Закона о безбедности саобраћаја. 
 
III - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
 

Превозник се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Наручиоцу, 
бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист 
Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да 
буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 
дана дужим од уговореног рока за испуњење своје уговорне обавезе, као 
финансијско обезебеђење за испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе 
фотокопију картона депонованих потписа. 
 

Члан 8. 
 

Овај Уговор се може раскинути споразумом обеју уговорних страна, 
неизвршењем уговорних обавеза и отказом једне од уговорних страна. 
 Отказни рок износи 30 дана и за време отказног рока обе уговорне стране су у 
обавези да извршавају уговорене обавезе. 
   

Члан 9. 
 

 У случају да нешто није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа. 
  

Члан 10. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у духу 
добре пословне сарадње, а у случају да спор не може да се реши мирним путем, 
надлежан је Привредни суд у Краљеву. 
 

Члан 11. 
 

 Уговорне стане су се споразумеле да нису предвиђене  измене било ког члана 
овог Уговора. 
 

Члан 12. 
 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор о јавној набавци прочитале, 
разумеле и са уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 13. 
 

 Овај Уговор сачињен је у 6(шест) истоветнх примерака, од којих се по 
3(три)примерка налазе код сваке уговорне стране. 
 



Члан 14. 
 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна и саставни је део конкурсне документације. 
 
 
       ПРЕВОЗНИК                                                                           НАРУЧИЛАЦ   
                        
      _________________       _______________ 
              
 
 

 
5. Технички капацитет: 

Понуђачи су у обавези да поред конкурсном документацијом прописаних 
доказа доставе и доказ о регистрацији возила. 

6. Кадровски капацитет: 
Понуђачи нису у обавези да доставе образац о кадровском капацитету већ 
само доказе који су предвиђени конкурсном документацијом. 
Обавезну садржину понуде чини и модел уговора којим се понуђачи обавезују 
да ће набавку реализовати сходно потписаном моделу уговора на основу којег 
ће бити закључен уговор. 

7. Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора за све три партије је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА. 
Најниже понуђена цена се обрачунава за сваку партију посебно на нивоу 
једног радног дана. Обрачун се врши на основу броја ученика и радника 
предвиђених техничком спецификацијом. 

8. Како је је наручилац јавну набавку обликовао у три партије, а у конкурсној 
документацији је прописан један образац понуде и један модел уговора 
потребно је да понуђачи копирају и доставе за сваку партију појединачно 
модел уговора.  
Образац понуде је довољан у једном примерку и није га потребно копирати. 

9. Уговорена и процењена вредност јавне набавке не морају бити исте.  
10. Мења се изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро 

извршење посла и сада гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се 

додели уговор за јавну набавку - аутобуски превоз ученика и наставника Основне 
школе „Рашка“, број  3/2017, на дан закључења уговора, доставити бланко сопствену 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а,  у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом 
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за испуњење своје уговорне обавезе, као финансијско обезебеђење 
за испуњење својих уговорних обавеза и фотокопију картона депонованих потписа. 

  
 

ПОНУЂАЧ 
(м.п.) 

 
 (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 

 
11. Техничке спецификације. 

Допуњава се техничка спецификација на следећи начин 
 
Ред вожње: 
 
А) Време доласка у матичну школу: 
Прва смена: долазак ученика и радника у интервалу од 7,40 часова до 7,50 
часова; 
Друга смена: долазак ученика и радника у интервалу од 13,40 часова до 13,50 
часова.  
 
Б) Време одласка из матичне школе:  
Прва смена: први полазак ученика и радника у 12,30 часова и 
Други полазак ученика и радника у 13,20 часова 
 
Друга смена: први полазак ученика и радника 18,30 часова и 
Други полазак ученика и радника у 19,20 часова. 
 
Место поласка и доласка: простор испред улаза у школу. 
 

12. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   
Мења се рок за достављање понуда на следећи начин: 
Понуда се може поднети најкасније до  24.1.2018. године, до 10,00 часова без 
обзира на начин доставе. 

13.  МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Мења се време отварања понуда на следећи начин: 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.1.2018. године у 10,15 часова у ОШ 
„Рашка“ у канцеларији директора школе. 
               НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                                        ОШ „РАШКА“ 



 
 


	ИЗЈАВА

