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Основна школа „Радоје Домановић“
Булевар Уметности бр. 31; 11070 Београд - Нови Београд
Датум: 24.08.2018. год.
Дл. број: 425

Основна школа „Радоје Домановић“ - Београд
На основу члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН),
члана 2. и члана 8. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 – у даљем тексту: Правилник), Одлуке о
покретању отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног
споразума бр. 421 и Решења о образовању Комисије бр. 422 оба од 23.08.2018.
године, Комисија за јавну набавку сачинила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
Предмет јн је обликован у XII (дванаест) партија
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 24.08.2018. год
ЈАВНА НАБАВКА бр.01/18
број страна: 153

Београд,
Август, 2018. године
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ стр. 3 - 6
2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА стр. 7 - 71 (за све партије и то одвојено по свакој од
њих)
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА стр. 72 - 80
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ стр. 81 - 99
5. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ стр. 94-103
1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/ЈАМА У КОЈОЈ/ИМА УЧЕСТВУЈЕ
стр. 100
2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ стр. 101-104
3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
стр. 105-128 (за сваку партију посебно)
4 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА стр. 129
5 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ стр. 130
6 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ стр. 131
7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
стр. 132
8 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА стр.
133
9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ АУТОБУСИ стр. 134
10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР стр. 135
11 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
стр. 136
6. МОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА стр. 137 - 145 (I, II, III, IV и XII партија) / стр.
146 - 154 (од V до XI партије)

Страна 2 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“

2018

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:








Наручилац: Основна школа „Радоје Домановић“
Адреса: Булевар уметности бр. 31; 11070 Београд - Нови Београд
ПИБ: 101553349
Матични број: 07029691
Шифра делатности: 85.20
Интернет страница наручиоца: www.osradojedomanovic.edu.rs
Одговорно лице: Горан Шоботовић

2. ВРСТА ПОСТУПКА:
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ на основу члана 32. ЗЈН са циљем
закључења оквирног споразума у складу са чланом 40. и чланом 40а став 1. ЗЈН, чији је
предмет обликован у дванаест партија.
- Наручилац намерава да закључи оквирни споразум са једним понуђачем, односно
добављачем, за сваку партију посебно.
- На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 86/2015) примењивати и:
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и
84/2015),
- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 18/2017), осим у сегментима код којих се још увек примењује
→ (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/2001, ''Службени гласник РС" бр. 30/2010),
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци (''Службени
лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Службени лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/2003 - Уставна повеља),
- Закон о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка,
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 5/16 - усклaђeни дин. изн., 108/16,
7/17 - усклaђeни дин. изн и 113/17),
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС и 113/2017)) и други правни акти који су наведени у овој конкурсној документацији,
али и други позитивни акти (правног система Републике Србије) које Комисија за ову јавну
набавку буде сматрала за неопходне приликом фазе стручне оцене понуда, и ако нису наведени
у конкурсној документацији.
3. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
Није у питању резервисана јавна набавка.
4. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА
Не спроводи се електронска лицитација.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
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Предмет ове јавне набавке су услуге: Извођење екскурзије и наставе у природи, за
потребе ОШ „Радоје Домановић“ из Београда
Ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања.
6. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем, на 12 (дванаест) месеци, за сваку партију посебно, нa прoцeњeну врeднoст
свaкe oд пaртиja.
7. ПАРТИЈЕ:
Предмет јавне набавке је обликован у дванаест (XII) партија, и то:
 I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу),
 II партија: Настава у природи у Соко Бањи,
 III партија: Настава у природи на Гочу,
 IV партија: Настава у природи на Златибору,
 V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе,
 VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе,
 VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе,
 VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе,
 IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе,
 X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе,
 XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе,
 XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари,
8. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, по партијама.
Наручилац намерава да закључи оквирни споразум са једним понуђачем, односно
добављачем, за сваку партију посебно и то на процењене вредности истих, односно
(вредности у динарима без ПДВ-а):













I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → 3.300.000,00
II партија: Настава у природи у Соко Бањи → 3.500.000,00
III партија: Настава у природи на Гочу → 2.500.000,00
IV партија: Настава у природи на Златибору → 4.500.000,00
V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе → 560.000,00
VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе → 560.000,00
VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе → 472.500,00
VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе → 332.500,00
IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе → 385.000,00
X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе → 297.000,00
XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе → 407.000,00
XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари →
1.020.000,00

Наручилац ће по потребама закључивати појединачне уговоре о јавним набавкама и/или
наруџбенице, из оквирног споразума, по партијама.
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Уколико, због саме природе јавне набавке, то буде било неопходно, наручилац ће
анексирати постојеће појединачне уговоре о јавној набавци (одустајање деце због болести,
више силе... и сл.)
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета на основу члана 108. став 2. ЗЈН, у
року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.
10. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет адреси наручиоца: www.osradojedomanovic.edu.rs
11. КОНТАКТ ОСОБА:
Милица Мирковић, е-мејл: sekretar.rdomanovic@gmail.com; факс: 011/ 31 21 324 од 08:00
до 15:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка).
12. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој
конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике Србије
који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој конкурсној
документацији.
Крајњи рок за доставу понуде је 31 дан од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно до 24.09.2018. године до 10:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – „Понуда за јавну
набавку – отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума број 01/18 –
услуге –„Екскурзије и настава у природи“, са назнаком броја и назива партије за коју се
подноси понуда, те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или лично на
адресу наручиоца у улици Булевар Уметности бр. 31, 11070 Нови Београд.
НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУДА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА БУДЕ УПАКОВАНА
ОДВОЈЕНО И ТО НА ТАКАВ НАЧИН ДА СЕ ПРИ ОТВАРАЊУ НЕСУМЊИВО МОЖЕ
УТВРДИТИ ДА СЕ ОТВАРА ПРВИ ПУТ (наравно, дозвољено је у једној коверти упаковати
више коверти-партија и/или у једну коверту упаковати „општу“ документацију која важи за
више партија – ОД СУШТИНСКЕ ВАЖНОСТИ ЈЕСТЕ ДА СЕ ПОНУДЕ МОГУ
ОЦЕЊИВАТИ И ВРЕДНОВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО БЕЗ ОБЗИРА НА НАЧИН
ПАКОВАЊА.).
Непридржавање упутства представља претњу за понуђача да његова понуда буде
одбијена.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду
пријема понуде.
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Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца
најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:
Поступак отварања понуда ће се спровести дана 24.09.2018. године у 11:00 часова,па по
редоследу партија, у просторијама наручиоца на адреси: Булевар Уметности бр. 31, 11070
Нови Београд.
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача који
су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење
за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са логом, оверено
печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.
Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само
присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму активно
учешће у самом поступку.
Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН.
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА
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 др. закони - у даљем тексту: ЗОСОВ).
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
Страна 7 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“

2018

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:








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):
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I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзеће)
Термин путовања: мај 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Копаоник
Садржај:
1. дан: Београд - Брзеће
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (између 08:00 и 09:00 часова, по договору).
Дневна вожња ауто-путем, преко Крушевца, Бруса до Националног парка Копаоник, са
успутним паузама по договору. Долазак у Брзеће у поподневним часовима (између 13:00 и
14:00 часова). Смештај у објекат. Први оброк - ручак. Активности. Вечера. Забавне активности
(анимација у дискотеци). Ноћење.
2. дан - 7. дан: Брзеће
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, коришћење
садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.
Седам 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
8. дан: Брзеће - Београд
Доручак. Напуштање објекта до 12:00 часова. Дневна вожња преко Бруса, Крушевца, па аутопутем до Београда, са успутним паузама по договору. Долазак у Београд, испред школе, у
поподневним часовима, до 18:00 часова.
Смештај:
Смештај у хотелу са најмање три звездице.
Смештај ученика мора бити у трокреветним и 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
у свом склопу имати најмање један спортски терен у склопу хотела, просторију за учење,
просторију за анимацију, дискотеку, уређен простор око објекта за безбедан боравак деце,
објекат обезбеђен од главне саобраћајнице. 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).
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- 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 једнокреветне и/или двокреветне собе.
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 120 ученика у једној смени у структури соба које
су описане).
Превоз:
Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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.
Сви путници (из смене) се смештају у једном објекту.
Количине - бројна стања:
Оквиран број ученика: 120 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 6
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити
предрезервацију од стране објектра на име школе ;
 трошкове превоза - све (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 и дискотеке
 гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
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 на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика
 боравишну таксу и хотелско осигурање;
 надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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.
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 120. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 3.300.000,00 динара без пдв-а, што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
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Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију/путовање, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017))
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре/а, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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:
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 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 I партију:
Настава у природи на Копаонику (Брзећу), 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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II партија: Настава у природи у Соко бањи
Термин путовања: мај 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Соко бања
Садржај:
1. дан: Београд - Соко Бања
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња до Соко Бање.
Долазак у поподневним часовима. Смештај у објекат. Први оброк - вечера. Забавне активости
(анимација у дискотеци). Ноћење.
2. дан - 7. дан: Соко Бања
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, коришћење
садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.
Седам 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
8. дан: Соко бања - Београд
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. Напуштање објекта до
15:00 часова. Дневна вожња до Београда, са успутним паузама по договору. Долазак у Београд,
испред школе, у вечерњим часовима, до 20:00 часова.
Смештај:
Смештај у хотелу (не ван главног објекта) у Соко бањи са најмање једним затвореним базеном
у свом склопу због рекреације деце током периода боравка.
Смештај ученика мора бити у двокреветним, трокреветним и 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, спортске терене у склопу хотела (фудбал, кошарка, тенис),
дискотеку, уређен простор око објекта за безбедан боравак деце, објекат обезбеђен од главне
саобраћајнице. 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,
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- Мора обезбедити пратиоца (водич уз сваку групу), као и лекара пратиоца.
За наставнике обезбедити једнокреветне и/или двокреветне собе.
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 140 ученика у једној смени у структури соба које
су описане).
Превоз:
Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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)
Број наставника: 7
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити
предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза - све (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 и дискотеке
 гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквирни број деце)
 на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика
 боравишну таксу и хотелско осигурање;
 надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 трошкове платног промета 1%;
 организационе трошкове Агенције.
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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.
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 140. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 3.500.000,00 динара без пдв-а, што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
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преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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 од пет дана;
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 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 II
партију: Настава у природи у Соко бањи, 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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III партија: Настава у природи на Гочу
Термин путовања: мај/јун 2019. године (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Гоч (Добре воде)
Садржај:
1. дан: Београд - Гоч (Добре воде)
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња до Гоча и долазак
у поподневним часовима (око 13:00 часова). Смештај у објекат. Први оброк - вечера. Забавне
активости (анимација у дискотеци). Ноћење.
2. дан - 7. дан: Гоч (Добре воде)
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, коришћење
садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.
Седам 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
вечера: главно јело, салата
ужина
Припрема оброка за децу, као и сви оброци, морају бити у смештајном објекту.
8. дан: Гоч (Добре воде) - Београд
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. Напуштање објекта до
14:00 часова. Дневна вожња до Београда, са успутним паузама по договору. Долазак у Београд,
испред школе, у поподневним часовима, до 20:00 часова.
Смештај:
Смештај у објекту без категоризације, прилагођеном и конципираном за пријем деце узраста
до четвртог разреда основне школе на Гочу у насељу Добре воде са најмање 135 лежајева.
Смештај ученика мора бити у трокреветним, четворокреветним, и/или вишекреветним собама
са купатилом (у свакој соби) (помоћни лежај се не може користити као «кревет» у смислу као
наведено, као ни кревети на развлачење и кревети на спрат, као ни брачни лежајеви – собе не
смеју имати кревете на спрат). Објекат мора да има просторију за учење, спортски терен и
наткривен терен или балон салу због могућности одвијања анимације и у случају падавина,
као и дискотеку или просторију за анимацију тог типа, 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).
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- 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 125 ученика и наставнике у једној смени у
структури соба које су описане).
Превоз:
Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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: 125 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 6
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити
предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза - све (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 и дискотеке
 гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквирни број деце )
 на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика
 боравишну таксу и хотелско осигурање;
 надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 трошкове платног промета 1%;
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 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 8 (осам) 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.
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 125. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 2.500.000,00 динара без пдв-а, што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај(авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
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Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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:
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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“ 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 III
партију: Настава у природи на Гочу, 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 партија: Настава у природи на Златибору
Термин путовања: мај/јун 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Златибор
Садржај:
1. дан: Београд - Златибор
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња Ибарском
магистралом. Долазак на Златибор у поподневним часовима (око 13:00 часова). Смештај у
објекат. Први оброк - вечера. Забавне активости (анимација у дискотеци ). Ноћење.
2. дан - 7. дан: Златибор
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, коришћење
садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.
Седам 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
вечера: главно јело, салата
ужина
8. дан: Златибор - Београд
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. Напуштање објекта до
14:00 часова. Дневна вожња ибарском магистралом до Београда, са успутним паузама по
договору. Долазак у Београд, испред школе, у поподневним часовима, до 20:00 часова.
Смештај:
Смештај на Златибору у објекту без посебне категоризације, али прилагођен боравку деце
школског узраста. Смештај ученика мора бити у четворокреветним, петокреветним и
шестокреветним собама са купатилом (помоћни лежај се не може користити као «кревет» у
смислу као наведено, као ни кревети на спрат ни брачни кревети). Неопходно је да објекат
поседује најмање због броја деце у једној смени - 180 кревета. Објекат мора имати три терена
за игру од којих најмање један мора бити покривен и под осветљењем како би анимација могла
да се одвија и у случају падавина и у предвечерје, као и да буду обезбеђење аудио и видео
опрема приликом одвијања анимације. Такође је обавезно да објекат има и затворени базен у
свом склопу. За наставнике обезбедити двокреветне и трокреветне собе.
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).
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- 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 двокреветне и трокреветне собе.
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 160 ученика у једној смени у структури соба које
су описане).
Превоз:
Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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: 160 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 9
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити
предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза - све (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 и дискотеке
 гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
 на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика
 боравишну таксу и хотелско осигурање;
 надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
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 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 8 (осам) 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.
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 160. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 4.500.000,00 динара без пдв-а, што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај(авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
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испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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.
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 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 IV
партију: Настава у природи на Златибору, 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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V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе
Термин путовања: октобар 2018. године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Пећинци
Садржај:
Београд: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња до Пећинаца.
Пећинци: Обилазак музеја хлеба.
Ручак (супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће) у регистрованом сеоском
газдињству, не даље од 15км удаљеном од Пећинаца. Слободне активности на теренима и
местима за игру у склопу или непосредној близини ресторана или на адекватном простоту за
ту намену.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
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: 160 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 5
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак издату од
стране сеоског газдинства на име школе;
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 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (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 учитељe (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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 160. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 560.000,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
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односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1) као
устаљен начин пословања у предметним услугама.
Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања:
Техничка организација:
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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“ 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 V
партију: Екскурзија-излет за ученике 1. 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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VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе
Термин путовања: између 18. и 20. октобра 2018.године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Сремска Митровица - Засавица
Садржај:
БЕОГРАД: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња до Сремске Митровице.
Сремска Митровица: Разгледање града: остаци Сирмијума, Житни трг, Базилика
Св.Димитрија, центар града, парк. Шетња старим мостом Св. Иринеј до Мачванске
Митровице, града на десној обали реке Саве. Ручак (супа или чорба, главно јело, салата, десерт
или воће) у етно селу у Мачванској Митровици. После ручка слободне активности на теренима
и местима за игру у склопу ресторана или непосредној близини.
СРП „Засавица“: Уз причу биолога упознајемо се са резерватом. Посета Видиковцу, реплика
„долапа“. Слободно време. Повратак за Београд.
БЕОГРАД: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Садржај:
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
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: 160 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 6
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
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 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак од стране
ресторана на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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 160. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 560.000,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
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Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1) као
устаљен начин пословања у предметним услугама.
Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања:
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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“ 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 VI
партију: Екскурзија-излет 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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VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе
Термин путовања: између 17. и 19. октобра 2018. године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Вршац
Садржај:
Београд: Полазак у 08:00 часова. Вожња до Вршца.
Вршац: Разгледање града: Градска кућа, Епархијски двор, музеј Стара апотека, Стеријина
куца, зграда "Два пиштоља", Конкордија, капела св. Рока, Успенска и Саборна црква, црква
Св. Герхарда, музеј Паје ЈовановићаОдлазак до Вршачке куле и манастира Месић. Ручак
(чорба или супа, главно јело, салата, дезерт или воће) у ресторану на Вршачком брегу који
поседује сопствене спортске терене. После ручка слободне активности на теренима и местима
за игру у склопу ресторана или непосредној близини. Повратак за Београд.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
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: 135 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 5
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 година старости на релацији по програму
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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 9/2016 - одлука УС);
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 учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
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 135. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 472.500,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
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повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1) као
устаљен начин пословања у предметним услугама.
Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања:
Техничка организација:
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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“ 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 VII
партију: Екскурзија-излет за ученике 3. 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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VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе
Термин путовања: октобар 2018.године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Орашац-Топола-Аранђеловац
Садржај:
Београд: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња преко Младеновца до Орашца уз
успутна задржавања по жељи.
Орашац: Обилазак места где се одиграо један од најзначајнијих догађаја у историји српског
народа-подизање Првог српског устанка. Обилазак Марићевића јаруге, цркве Св. Вазнесења
Господњег, школе, споменика Вожду Карађорђу и музеја. Наставак пута до Тополе.
Топола: Обилазак споменика Вожду Карађорђу, Карађорђеве цркве Пресвете богородице,
конака и музеја. Наставак пута до Опленца.
Опленац: Обилазак цркве Светог Ђорђа, куће и задужбине краља Петра Првог
Карађорђевића, маузолеја и галерије. Ручак (супа или чорба, главно јело, салата дезерт или
воће). После ручка слободне активности на теренима и местима за игру у склопу ресторана
или непосредној близини. Наставак пута до Аранђеловца, са успутним разгледањем пећине
Рисовача.
Пећина Рисовача: Разгледање пећине. Наставак пута до Аранђеловца.
Аранђеловац: Обилазак градског парка, Буковичке бање. Повратак за Београд.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији
ученика (уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место.
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Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса.
Количине - бројна стања:
Оквиран број ученика: 95 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 4
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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:
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Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 95. Оквирни споразум ће
бити закључен на вредност од 332.500,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
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према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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 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“ 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 VIII
партију: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе , односно да ћу се при формирању
програма излета и цене за исто, строго придржавати свега наведеног.
М.П.

_______________________________
Одговорно лице понуђача
Страна 44 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“

2018

IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе
Термин путовања: октобар 2018. године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Београд – Сремска Каменица – Нови Сад – Сремски Карловци - Београд
Садржај:
Београд: Полазак испред школе у 07:30 часова. Вожња новим аутопутем Београд – Нови Сад.
Долазак у Сремску Каменицу.
Сремска Каменица је градско насеље града Новог Сада у Јужнобачком округу, поред Дунава.
Део ужег градског подручја Новог сада. Простире се од северних падина Фрушке горе до десне
обале Дунава. У њој се налази музреј једног од највећих песника српског романтизма Јована
Јовановића Змаја (1833.-1904.). Кућа у Сремској Камеици, у којој је песник провео послење
године живота, адаптирана је и за јавност отворена 1933. Године. Истовремено откривен је
споменик „Деца чика Јови“. После ратних пустошења Змајев музеј је, у обновљеном издању,
поново отворен 1957. године, када је и покренут фестивал дечије поезије „Змајеве дечије игре“.
Од 1958. године у саставу је Музеја града Новог Сада. У парку музеја од 1973. године налази
се биста „Змај и дете“, рад вајара Ивана Мештровића.
Наставак пута за Нови Сад и Петроварадин.
Нови Сад је највећи и главни град Аутономне Покрајине Војводине, северне покрајине
Републике Србије, и административни центар Јужнобачког округа. Налази се на граници Бачке
и Срема, на обалама Дунава и Малог бачког канала, у Панонској равници и на северним
обронцима Фрушке горе. Основан 1694. године, Нови Сад је дуго времена био центар српске
културе, због чега је добио име „Српска Атина“.
Петроварадин је градско насеље и седиште градске општине Петроварадин, града Новог Сада
у Јужнобачком округу и некадашњи утврђени град поред Дунава. Налази се на десној обали
Дунава, настао уз истоимену тврђаву, које са Мајуром, као и Сремском Каменицом,
Лединцима и Буковцем чини једину градску општину у саставу Новог Сада. Кроз насеље
пролазе међународни пут и железничка пруга, који повезују средњу са југоисточном Европом,
а туда иду и путеви од транзитивног значаја Нови Сад – Рума и Нови Сад – Беочин – Илок.
Овде се налази Железничка станица Петроварадин.
Петроварадинска тврђава данас чини саставни део урбане целине Новог Сада. Тврђава је
грађена по систему Вобана (један од највећих војних инжењера и чувен по свом умећу
утврђивања и напада на тврђаве), међу неколико преосталих у Западној и Средњој Еворпи,
која је скоро сачувана у потпуности. Назива се и „Гибралтар на Дунаву“, а постире се на сто
дванаест хиљада хектара, иде четити спрата у дубину, има више од шеснаест километара
тунела, око дванаест хиљада пушкарница и тринаест капија.
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Разгледање тврђаве. Организован ручак на Петроварадину (у интервалу од 13-14:30 часова).
После ручка слободне активности на теренима и местима за игру у склопу ресторана или
непосредној близини.
Наставак путовања за Сремске Карловце. Разгледање Саборне цркве, гимназије и
патријаршије.
Сремски Карловци су градско насеље у Србији, једино насеље у општини Сремски Карловци у
Јужнобачком округу. Налазе се на десној обали Дунава, 12 км ид Бивиг –сада у 9 км од Петриварадина
на старом путу према Београду. У доба Римског царства на месту данашњих Карловаца се налазило
мало утврђење. Град се први пут помиње 1308. године као тврђава под именом Каром, подигнута на
римским темељима. Сремски Карловци су сачували известан број важних грађевина из 18. века. Истичу
се градско језеро Сремских Карловаца и следеће грађевине:
Саборна црква Светог Николе изграђена је 1758. у стилу типичне барокне архитектуре, њен иконостас
је насликао Теодор Крачу, а после његове смрти довршио га је Јаков Орфелин.

Црква увођења у храм пресвете Богородице, православни храм из 1746, садржи барокни
иконостас који је сликао Димитрије Бачевић, један од најпознатијих сликара из Сремских
Карловаца.
Зграда Патријаршије (1892-1894), мешавина барокне и неоренесансне архитектуре, настала
је по нацртима архитекте Владимира Николића.
Карловачка гимназија, изграђена крајем 18. века и поседује богату библиотеку са око 18.000
књига. Ово је најстарија школска библиотека у Србији.
Православна богословија у Сремским Карловцима је почела са радом 1. фебруара1794.
године, а основао ју је митрополит Стеван Стратимировић.
Фонтана четири лава, из 1799. године саграђена да би обележила изградњу првог система
канализације у граду.
Дворска башта налази се у самом насељу, 500 m од центра Сремских Карловаца. Некада је
представљала једну од најстаријих ботаничких башта у земљи. Простире се на два нивоа. У
горњем делу су спортско-рекреативни садржаји, а у доњем су шеталишта.
Одлазак на Стражилово.
Стражилово је само једно је у низу брда на Фрушкој гори, на 321 m надморске висине. Од
Сремских Карловаца је удаљено 4 km, а ово насеље је веома посећено због богате историјске
и културне баштине. На врху брда се налази гроб Бранка Радичевића, српског песника из доба
романтизма и ученика Карловачке гимназије, најстарије српске гимназије. Део Националног
парка Фрушка гора.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, простор за игру и све активности буду на местима који су
безбедни за све ученике и наставнике.
Превоз:
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Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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: 110 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн)
Број наставника: 4
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 учитељe (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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
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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 110. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 385.000,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
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роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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 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“ своје агенције,
потписане од стране одговорног лица и оверене печатом.
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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 IX
партију: Екскурзија-излет за ученике 5. 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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X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе
Термин путовања: октобар 2018. године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Београд- Смедерево – Смедеревска тврђава - Виминацијум - Ергела Љубичево –
Сребрно језеро - Београд
Садржај:

Београд - Полазак испред школе у 8:00 часова. Вожња аутопутем Београд - Ниш.
После пређених 54 km и сат времена вожње стиже се у Смедерево (око 9:15).
Смедерево је град и седиште Подунавског округа. Налази се на обали Дунава у
североисточном делу Србије. Смедерево је са изградњом Смедеревске тврђаве 1430. године
постала престоница Српске деспотовине пошто је Београд, дотадашња престоница,
враћен Угарској 1427. године. Смедеревску тврђаву је основао тадашњи српски деспот Ђурађ
Бранковић. Смедерево је данас велики индустријски центар.
Смедеревска тврђава је једна од највећих средњовековних равничарских тврђава у Европи
и последње велико дело српске архитектуре из овог периода. Има 25 високих кула по којима
је препознатљива.Тврђаву у Смедереву на ушћу реке Језаве у Дунав у другој четвртини 15.
века подигао је деспот Србије Ђурађ Бранковић (1427-1456), а он је по њој назван Смедеревац.
Тврђава је по свом типу класична водено (опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа
вештачким шанцем који повезује две реке) равничарско утврђење што је чини јединственом
у српској средњовековној архитектури . Посдећа на Цариград и његове бедеме. Има основу
разнокраког троугла (550m x 502m x 400m) у чијем је северном темену смештен мањи
разнокраки троугао који формира тзв. Мали град, док остатак утврђења чини тзв. Велики град.
Мали град су остатци некадашњег дворца у коме је живела деспотова породица и племство.
Велики град подигнут је нешто касније и у њега се склањало становништво приликом турских
освајања. Током изградње града камен је доношен из Виминацијума, са Космаја и из тврђаве
Рам на Дунаву. Због велике брзине којом је смедеревска тврђава грађена, многи градитељи су
умрли од изнемоглости радећи на грађевини. За главног кривца, народ је прогласио деспотицу
Јерину – жену деспота Ђурђа којој је и до данас остало име “проклета”. 1867.године предата је
кнезу Србије Михаилу Обреновићу.
Данас је Велики град махом у рушевинама и изложен зубу времена. На простору Малог града
изведени су конзерваторски и рестаураторски радови чиме јој је донекле враћен пређашњи
изглед. Цела тврђава се од 1946. године налази под заштитом државе. Мали град је често
поприште културних и спортских манифестација.
Разгледање и шетња тврђавом уз објашњења водича око два сата (9:15-11:00)
Наставак пута за Виминацијум у дужини од 46 km и трајању око сат времена (11:00 – 12:00).
Виминацијум, данашњи Костолац, у близини Пожаревца, на ушћу Млаве у Дунав.
То је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 km од Пожаревца.
Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка 7. века. Био је један од
најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске
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провинције Горње Мезије. Она је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део
северозападне Бугарске. Археолошки парк Виминацијум званично је отворен 5. октобра 2006.
године. Објекати који су покривени и отворени за посетиоце су: Северна Главна капија
легијског логора (Порта преториа), Римске терме, Маузолеј у којем је највероватније сахрањен
римски император Хостилијан, Мамут парк, Домвс Сциентиарвм, Занатски центар са пећима
за производњу керамике и опеке и Палеохришћанска меморија.
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса у трајању од око 2,5 сата.
Завршетак разгледања Виминацијума око 14 часова.
Наставак пута до ресторана у насељу Љубичево, у близини најстарије ергеле у Србији, у
трајању од 20-25 минута.
Ручак у ресторану у 14:30 часова. (супа или чорба, главно јело, салата,
сок и дезерт ).
Ручак траје око сат до сат и по времена. (14:30-16:00)
Наставак пута за ергелу Љубичево у дужини од око 5 km и временском трајању
од 15 минута.
Долазак у ергелу Љубичево у 16:30 часова.
Ергела Љубичево једна од најстаријих ергела у Србији је 1860. године основао књаз Милош
Обреновић на имању „Морава“, поред Велике Мораве. Налази се на удаљености 5 км од града.
Настала је са циљем да се унапреди коњарство од најбољих коњских раса. Касније, његов син
Михаило овом поседу на 300 хектара површине даје име „Љубичево“, по својој мајци, кнегињи
Љубици. У Љубичеву је подигнут Љубичин конак, као и неколико штала где је књаз држао
своје коње. Ергела је почетком 20. века израсла у институцију европског ранга и имала је око
500 грла. Прославила су је грла Љубичевац, Кастор, Рамоз, Хајџан и други. Споменик
подигнут грлу Љубичевац, налази се у центру где су и бројне стазе за шетњу.За ергелу је
позната туристичко-спортска манифестација „Љубичевске коњичке игре“ које су први пут
одржане 1964. године у Пожаревцу.
Разгледање ергеле, улазак и разгледање и упознавање трофејне сале, као и могућност вожње
фијакером у трајању од сат и по – до 18 часова.
Слободно време од 18-19 часова. Повратак за Београд у 19 часова.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
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.
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Количине - бројна стања:
Оквиран број ученика: 85 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн.
Број наставника: 3
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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:
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Оквирни број ученика за ову партију који се може пријавити је 85. Оквирни споразум ће
бити закључен на вредност од 297.500,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
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према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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 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“ своје агенције,
потписане од стране одговорног лица и оверене печатом.
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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 X
партију: Екскурзија-излет 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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XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе
Термин путовања: октобар 2018. године.
Дестинација, садржај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Београд – Јагодина – Крушевац – Београд
Садржај:
Београд: Полазак испред школе у 8:00 часова. Вожња аутопутем Београд - Ниш.
Јагодина: насеље средњег поморавља у параћинско-јагодинској котлини на реци белици.
Област-јагодинско поље је трусна област. Источни планински предео припада карпатско
балканским планинама, а западни српско македонској маси. Јагодинско поље окружују
планине јухор,црни врх и делови гледићкиг планина.
Музеј воштаних фигура-отворен је 2008.године. Једини је у Србији, а један од 6 таквих
музеја у Европи. У њему су изложене воштане фигуре наших и страних познатих личности
из историје, културе, науке и спорта.
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса.
Наставак пута за Крушевац.
Крушевац је насеље долини Западног Поморавља, на реци Расини. Био је средњовековна
српска престоница. Налази се у Крушевачкој котлини која припада композитној
долини Западне Мораве и простире се између Левча и Темнића на северу
Жупе, Копаоника и Јастрепца на југу и Краљевачке котлине и долине Ибра на западу.
Крушевац је као своју престоницу подигао кнез Лазар 1371. године. Предање каже да је
Крушевац добио име по камену крушцу, облом речном камену којим је већим делом град и
сазидан. После Косовског боја, Крушевац постаје престоница вазалне Србије којим управља
Милица, а касније њен и Лазарев син, деспот Стефан, који касније престоницу сели
у Београд. Током Другог светског рата, на брду Багдала стрељано је 1642 родољуба из
Крушевца и околине. После рата цео тај простор је претворен у спомен парк под
именом „Слободиште“.
Народни музеј-основан је крајем 1951. године. У музеју се могу видети поставке од
праисторије, средњег века до доба кнеза Лазара и деспота Стефана.
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса.
Црква Светог Првомученика Стефана, познатија као Лазарица, бисер моравске
архитектуре, налази се у центру данашњег Крушевца, а подигао ју је, највероватније
између 1377/1378. и 1380. године, кнез Лазар , као придворну цркву своје новосаграђене
престонице, Крушевачког Града. Објекат се данас под заштитом Републике Србије,
као споменик културе од изузетног значаја.
Улазак и раздледање уз објашњења водича.
Град кнеза Лазара или Шарен Град (од турског назива Алаџа Хисар) је
тврђава у Крушевцу престоница кнеза Лазара. У склопу града се налази и
кнежева дворска црква тзв. Лазарица. Данас је од града остало врло мало рушевина. Најбоље
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очувани део некадашње Лазареве престонице је дворска црква светог Стефана тзв. Лазарица.
Поред ње остало је врло мало-остаци Донжон куле кроз коју се улазило у град и
део источног бедема који се на њу надовезивао. У зидовима куле и данас
постоји ходник са степеништем којим се стизало на више нивое и излазило на градске
бедеме. Једна од посебних занимљивости ове куле је и то да је озидана облуцима, што је
права реткост и вероватно један од разлога за Турке да целој тврђави дају име Шарен Град.
Споменик Кнезу Лазару, оснивачу Крушевца, у делу археолошког парка „Лазарев град“
откривен је 1971. године, рад вајара Небојше Митрића.
Донжон кула је главна градска кула, висока 18 m. Зидана је облутком и ломљеним каменом.
Грађевина има одбрамбену улогу, као последњи отпор непријатељу који је већ продро унутар
зидина града.
Раздледање уз објашњења водича.
Ручак између 13 и 14 часова. Ручак траје око сат времена.
Слободно време у трајању од 60-90 минута.
Наставак пута за манастир Жичу.
Жича је српски средњовековни манастир из прве половине XIII века, који се налази у
близини Краљева и припада Епархији жичкој Српске православне црква. Подигао ју је
први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић. Значајну улогу у њеном
подизању имао је и његов брат, Свети Сава. Манастир је почетком XIV века обновио
краљ Милутин (1282—1321). Током средњег века, у Жичи су устоличавани епископи и
овенчавани краљеви из династије Немањића, због чега је позната и као Седмоврата. Главна
манастирска црква, подигнута у Рашком стилу, посвећена је Вазнесењу Христовом (Светом
Спасу). Унутар манастирског комплекса, источно од главне цркве, налази мања црква,
посвећена светим Теодорима Тирону и Стратилату, подигнута у XIV веку.Током периода
османске владавине манастир је у више наврата запустео, након чега је обнављан.
Између Првог и Другог светског рата, манастир је доживео велику обнову, а најопсежнији
радови на његовој конзервацији, изведени су након земљотреса који је ту област
погодио 1987. године.Манастир Жича је 1979. године проглашен за споменик културе од
изузетног значаја и налази се под заштитом Републике Србије.
Улазак и раздледање уз објашњења свештенства и водича.
Повратак за Београд.
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова).
Неопходно је да ресторан, 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 8 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);
Потребно је да наведени типови аутобуса имају довољно седећих места по спецификацији
ученика (уговореном броју), односно да сваки ученик мора имати своје (појединачно) место.
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Једно одељење се не може делити у два или више аутобуса.
Напомена:
Обавезна је посета свих дестинација, за шта изабрани понуђач сноси одговорност.
Количине - бројна стања:
Оквиран број ученика: 110 (број условљен одлукама родитеља, у складу са природом јн.
Број наставника: 4
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 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 учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
 гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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
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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 110. Оквирни споразум
ће бити закључен на вредност од 407.000,00 динара без пдв-а што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
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авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 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 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“ своје агенције,
потписане од стране одговорног лица и оверене печатом.
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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 XI
партију: Екскурзија-излет за ученике 7. 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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XII партију: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда на Тари
Термин путовања: између 24. и 27. октобра 2018. године. (три дана, два пуна пансиона)
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:
Дестинација:
Београд – Тара – Перућац – Београд
Садржај:
Манастир Благовештење и Ваведење – Сирогојно – Тара – Перућац – река Врело –
хидро-електрана – манастир Рача
1. дан: Полазак испред школе у 08:00 часова
Београд – Овчар Кабларска клисура - Манастир Благовештење и Ваведење - Сирогојно
- Тара
Тара: Смештај у хотел. Вечера. Забавне активности (анимација у дискотеци). Ноћење.
2. дан: Мокра гора – Шарганска осмица - Дрвенград
Доручак. Полазак ка Мокрој гори, вожња „Шарганском осмицом“, обилазак и разгледање
Дрвенграда. Повратак у хотел на ручак. Након ручка слободне активности – игра на теренима
хотела, коришћење садржаја хотела (забавни садржаји и сл.) са ангажованим
рекреатором/аниматором. Вечера. У вечерњим часовима дискотека. Ноћење.
3. дан: Перућац – река Врело – хидро-електрана – манастир Рача
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. Напуштање објекта до
14:00 часова. Обилазак Перућца, реке Врело, хидро-електране, манастира Рача уз обавезну
едукацију деце. Дневна вожња до Београда, са успутним паузама по договору.
Београд: Долазак у Београд, испред школе, у поподневним часовима, до 20:00 часова.
Због активности које укључује тродневна екскурзија, односно потреба за слободним
активностима (игра на теренима објекта, коришћење садржаја), је неопходно да објекат има
такву инфраструктуру.
Два пуна пансион подразумева 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
Смештај:
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Смештај у хотелу са најмање две звездице на Тари са могућношћу коришћења базена.
Смештај ученика мора бити у двокреветним и трокреветним 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, најмање два спортска терена у склопу хотела (један покривен - не унутрашњи),
дискотеку, салу за забаву. Уређен простор око објекта за безбедан боравак деце, објекат
обезбеђен од главне саобраћајнице. 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 једнокреветне и/или двокреветне собе.
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 80 ученика у једној смени у структури соба које
су описане).
Превоз:
Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд)
и то до 8 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);
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)
Број наставника: 4
Понуђач у цену мора урачунати (при калкулисању цене по ученику):
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити
предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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
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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);
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
стручно туристичко вођство пута - лиценцирани туристички водич
трошкове дискотеке
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквирни број деце )








 на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика
 боравишну таксу и хотелско осигурање;
 надокнада за учитеља по дану (2 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по
одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 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.
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 80. Оквирни споразум ће
бити закључен на вредност од 1.020.000,00 динара без пдв-а, што одговара процењеној
вредности ове партије. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са наведеним бројем ученика, ће служити само као начин да се примени критеријум,
односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
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избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај(авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1) као
устаљен начин пословања у предметним услугама.
Техничка организација и општи услови путовања и програма путовања:
Техничка организација:
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Обавештавање родитеља и спровођење анкете о њиховој сагласности за извођење екскурзије,
родитељски састанак и коначна анкета, односно списак ученика који иду на екскурзију,
прибављање здравственог листа ученика, извештај о реализованој екскурзији.
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 XII
партију: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда на Тари (__________.), 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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ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ - (обавеза свих потенцијалних понуђача је да се упознају са доле
наведеним)
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Учитељ и/или одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности
предвиђених програмом екскурзије (наставе у природи), стара се о безбедности и понашању
ученика. У томе му, у делокругу својих професионалних задатака, помажу: туристички
аниматор, лиценцни туристички пратилац и лиценцни туристички водич.
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Ексурзија и настава у природи се oрганизује и изводи уз претходну писмену сагласност
родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, или 60% на нивоу одељења и
уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзије и наставе у
природи.
Наручилац доставља понуђачу списак ученика и наставника којима ће бити пружена услуга
извођења екскурзије и/или наставе у природи најмање 10 (десет) дана пре датума реализације
услуге, на основу чега ће се закључити појединачни уговор о јавној набавци или издата
наруџбеница, чији ће поменути списак бити саставни део. Понуђач/добављач пристаје да се из
оправданих разлога може изменити списак путника, те да се исти може смањати и на дан
поласка о чему ће се закључити анекс појединачног уговора или наруџбенице. Такође,
понуђач/добављач пристаје и на могућност повећања броја, односно проширења списка
путника. У обе ситуације Наручилац мора поступати савесно и водити рачуна о техничкотехнолошким трошковима организације, те сваку промену мора предочити хитно.
Напомена: Понуђач исплаћује накнаду лицу које води екскурзију (излет) и наставу у природи
(учитељ, разредни старешина) у складу са Одлуком савета родитеља, на основу које су
родитељи дали сагласност. На гратис места накнада се не исплаћује. Трошкове пореза сноси
понуђач/добављач који лицу које води екскурзију и/или наставу у природи (учитељу,
разредном старешини) и исплаћује накнаду.
Посебна напомена и поука понуђачима у вези пореског третмана предметне услуге:
Порески третман предметне услуге је јако битан посматрајући из угла ЗЈН, пре свих, јер исти
обавезује наручиоце да рангирање понуда, када је цена у питању, морају извршити узимајући
у обзир цене без пореза на додату вредност. Са друге стране, порески третман туристичке
услуге је специфичан и посебно нормиран у ЗПДВ, те Комисија за јавну набавку наручиоца
сматра корисним поуку понуђачима како и на који начин требају извршити порески третман
својих услуга како би се одржала једнакост понуђача, а са друге стране, све чинило у складу
са позитивним прописима Републике Србије, на шта су обавезни сви чиниоци, пре свега на
територији, исте.
Први корак свакако јесте ЗПДВ, односно, пре свих члан 35. ЗПДВ који гласи:
Туристичка агенција
Члан 35.
Туристичком агенцијом, у смислу овог закона, сматра се обвезник који путницима пружа
туристичке услуге и у односу на њих иступа у своје име, а за организацију путовања прима
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добра и услуге других обвезника које путници непосредно користе (у даљем тексту: претходне
туристичке услуге).
Туристичке услуге које пружа туристичка агенција сматрају се, у смислу овог закона,
јединственом услугом.
Место вршења јединствене туристичке услуге утврђује се у складу са чланом 12. ст. 1. и 2.
овог закона.
Основица јединствене туристичке услуге коју пружа туристичка агенција је износ који
представља разлику 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.
У случајевима из члана 5. став 4. овог закона, као укупна накнада у смислу става 4. овог члана
сматра се вредност из члана 18. овог закона.
Туристичка агенција може да утврди основицу у складу са ст. 4. и 5. овог члана за групе
туристичких услуга или за све туристичке услуге пружене у току пореског периода.
Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може да исказује ПДВ у
рачунима или другим документима и нема право на одбитак претходног пореза на основу
претходних туристичких услуга које су јој исказане у рачуну.
Као што је то наведено у ставу 2. Законодавац туристичку услугу у смислу ЗПДВ сматра
јединственом услугом, што даље значи да таква услуга обавезно садржи претходне туристичке
услуге, што је појашњено у ставу 3. где је јасно наведен начин одређивања пореске основице
и то тако што се од укупних трошкова које плаћа путник (што одговара цени са пдв-ом у
смислу ЗЈН) одбију сви трошкови за претходне туристичке услуге (фактуре по добављачима
за: превоз, смештај, исхрана, осигурање...), па се од добијеног износа одбије 20% (дељењем
цифре са 120%), те добије пореска основица. Дакле, за агенцију-организатора туристичких
путовања, битно је познавање структуре туристичког аранжмана. Структура туристичког
аранжмана је скуп елемената од којих је сачињен аранжман. Елементи аранжмана су: смештај,
исхрана, (виза), превоз, туристички водич, обилазак културних добара, друге активности и у
овом случају елементи који су тражени конкурсном документацијом. Када понуђач све то
дефинише и сортира у претходну услугу-услугу по фактури, остатак би требало да представља
агенцијску провизију (која одговара износу пореске основице), тачније обрачун за продају
јединствене туристичке услуге, на коју би фактички и једино требала да се обрачуна
пореска стопа пдв-а од 16,667%.
За другачији третман предметне услуге сваки понуђач мора да достави појашњење истог уз
понуду, уз навођење извора (прописа) на којем тај третман темељи. У случају да то не учини
(а и када учини то на неодговарајући и/или непотпун начин), Комисија за јавну набавку може
тог понуђача у случају да из достављеног не може са сигурношћу утврдити да ли такав порески
третман јесте у складу са позитивним прописима, у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН затражити
структуру услуге, те појашњење таквог пореског третмана и основа за исти. Комисија исто
право задржава и када су сви други понуђачи у питању јер на исти начин може утврдити, у
случају сумње, да ли је понуђач поступио приликом одређивања своје цене без и са пдв-ом у
складу са позитивним прописима или не, те на тај начин евентуално остварио предност у
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односу на понуђаче који су то учинили у складу са позитивним прописима што је од суштинске
важности за рангирање понуда, односно једнакост понуђача која као обавеза произилази из
члана 12. ЗЈН.
Све наведено произилази и у складу је са циљем и идејом ЗЈН која се састоји у томе да се
пружи једнакост свим понуђачима без обзира на порески систем њега као физичког или
правног лица или пак порески третман и стопу његових добара, услуга или радова, па се исти
(понуђачи) рангирају када се њихове понуде упореде у вредностима без пдв-а.
Својеручним потписом и овером, као одговорно лице понуђача, потврђујем да сам
упознат са свим деловима наведеним у делу „ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ“, односно да ћу се при
формирању туристичког путовања (аранжмана) и програма екскурзија и излета и цене
за исте, строго придржавати свега наведеног.

М.П.

_______________________________
Одговорно лице понуђача
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања
Ако је понуђач правно лице доказ је:
1) извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Ако је понуђач предузетник доказ је:
1) извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег
регистра

1.

Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е,
регистар
односно достављају га сви чланови групе понуђача.
Напомена: Овај доказ понуђач није у обавези да
достави уколико су подаци о регистрацији јавно
доступни на интернет страници надлежног органа,
али је у обавези да у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.

2.
Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

Ако је понуђач правно лице докази су:
1) извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
2) извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а којим се
потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
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(захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих.
Ови докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача/е,
односно достављају их сви чланови групе
понуђача.
Ако је понуђач предузетник или физичко лице
доказ је:
1) извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивал.).
Овај доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

3.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е,
односно достављају га сви чланови групе понуђача.
Ако је понуђач правно лице, предузетник или
физичко лице доказ су уверења надлежних
пореских органа:
1) уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе;
2) уверење надлежне управе локалне
Да је понуђач измирио доспеле порезе, самоуправе да је измирио обавезе по основу
доприносе и друге јавне дажбине у складу са изворних локалних јавних прихода.
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној Напомена: уколико се понуђач налази у поступку
територији
приватизације као доказ доставља потврду
Агенције за приватизацију да се налази у
поступку приватизације.
Наведени докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача/е,
односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Страна 72 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“

4.

5.

2018

Ако је понуђач правно лице, предузетник или
физичко лице доказ је:
Лиценца за организовање и реализовање
туристичких путовања у земљи и иностранству
коју издаје Регистратор туризма, на основу
члана 51. Закона о туризму („Службени гласник
Да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је РС“, бр.36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закони,
93/2012 и 84/2015). Потребно је да понуђач
предмет јавне набавке
достави фотокопију важеће Лиценце за
организовање и реализовање туристичких
путовања у земљи и иностранству.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е,
односно достављају га сви чланови групе понуђача.
Ако је понуђач правно лице, предузетник или
физичко лице доказ је:
1) попуњен Образац 3 - Изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о
Да је понуђач поштовао обавезе које заштитити на раду, запошљавању и условима
произилазе из важећих прописа о заштити на рада, као и заштити животне средине (налази се
раду, запошљавању и условима рада, у конкурсној документацији).
заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на * Изјава мора да буде потписана од стране
снази у време подношења понуде (члан 75. овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
став 2. ЗЈН)
** У случају подношења заједничке понуде, изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања
Докази су:
1) Понуђач као доказ усаглашености доставља
проспект хотела (објекта) или наводи интернет
страницу хотела (објекта) и потврду или
предрезервацију или резервацију од стране
ресторана или смештајног објекта на име
Усаглашеност понуђених услуга са школе у наведеном термину са описом
техничком спецификацијом, односно техничких капацитета у којима се на недвосмислен
усаглашеност понуђених хотела или начин може утврдити да хотел (објекат) има
1.
ресторана у понуди организатора путовања тражене
техничке
карактеристике
за
са траженим у техничкој спецификацији
конкретну партију.
2) Понуђач доставља фотокопију → или
купопродајног уговора или власничког листа
или који други правни основ власништва над
хотелом
(објектом)
или
доказ
о
предрезервацији/резервацији на име школе у
техничкој
спецификацији
одређеног
капацитета хотела (објекта) из понуде који
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испуњава задате критеријуме или доказ о
закупу у техничкој спецификацији одређеног
капацитета хотела (објекта) из понуде који
испуњава задате критеријуме, по партијама.
3) Програм путовања агенције који садржи
минимално описано у техничкој спецификацији, за
сваку партију посебно (подноси се за све партије)
Комисија за јавну набавку ће при оцени
усаглашеност користити званичне податке до
којих може доћи путем интернета и осталу
званичну литератуту и расположиве, званичне
податке.
* Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е

Финансијски капацитет:

2.

1) Да понуђач није био у блокади у
последњих 12 месеци који претходе месецу
у ком је објављен позив за подношење
понуда и

Пословни капацитет:

3.

1) Да је понуђач у претходних пет година
(2013/2014/2015/2016/2017) имао закључене
и реализоване уговоре са корисницима
услугакоји за предмет имају извођење
туристичких путовања у земљи (Републици
Србији), у укупној минималној вредности од,
по партијама:

** У случају подношења заједничке понуде, овај
доказ доставља сваки члан из групе понуђача.
Докази су:
1) Потврдом о броју дана неликвидности коју
издаје Народна банка Србије, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос
основа и налога - Крагујевац, а која ће обухватити
захтевани период или навођење интернет адресе
уколико је такав податак јавно доступан као
валидан документ (извор информација)
Докази су:
1) и то:
- Достављена попуњена, на за то наведеним
местима, изјава под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (Образац 7) да је
понуђач
у
последњих
пет
година
(2013/2014/2015/2016/2017) имао закључене и
реализоване уговоре који за предмет имају
извођење туристичких путовања у земљи
(Републици Србији), у укупној минималној
вредности од, по партијама:

I, II, III, IV – 7.000.000,00 динара без ПДВ- I, II, III, IV – 7.000.000,00 динара без ПДВ-а
(појединачно, по свакој партији)
а (појединачно, по свакој партији)
Од V до XI партије – 1.000.000,00 динара Од V до XI партије – 1.000.000,00 динара без пдвбез пдв-а (појединачно, по свакој партији). а (појединачно, по свакој партији).
XII партија – 2.000.000,00 динара без пдв-а XII партија – 2.000.000,00 динара без пдв-а
(појединачно, по свакој партији)
(појединачно, по свакој партији)
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(број уговора и купаца није од важности, већ
је то укупна цифра-вредност истих, која у
укупном збиру мора бити у најмање
идентична или може прелазити задату
вредност, за сваку партију за коју се подноси
понуда - са истим референцама се може доказивати

Изјава мора бити оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача;

Технички капацитет:

Докази су:

1) Да понуђач располаже (овлашћење
коришћења) са најмање, по партијама:
I, II, III, IV - ЧЕТИРИ (4)
од V до XII партије - ДВА (2)
аутобуса
високе
туристичке
класе,
високоподним, са климом, видео и аудио
опремом и бројем седишта који одговара
броју пријављених учесника путовања, не
старије од осам година, потпуно технички
исправне

1) и то:
- Попуњена, потписана и печатом оверена изјава
понуђача о довољном техничком капацитету –
Образац 8, да понуђач испуњава постављен
додатни услов у виду овог дела техничког
капацитета, односно да располаже (овлашћење
коришћења) са најмање, по партијама:
I, II, III, IV, партија - ЧЕТИРИ( 4 )
од V до XII партије - ДВА (2)
аутобуса високе туристичке класе, високоподним,
са климом, видео и аудио опремом и бројем
седишта који одговара броју пријављених
учесника путовања, не старије од осам година,
потпуно технички исправне

Напомена: Наручилац (Комисија за предметну
јавну набавку) задржава право да у фази
стручне оцене понуда затражи доказе у виду
уговора и/или рачуна и/или фактура којима би
капацитет за више партија у случају учествовања у понуђач потврдио истинитост података из
истим);
изјаве у складу са чланом 93. ЗЈН.

Напомена: Понуђачи који подносе понуде за више
партија нису дужни да подносе доказе за различита
возила већ са истим возилима траженог броје (два или
четири, зависности од партије) испуњавају овај део
техничког капацитета

5.

- Очитане саобраћајне дозволе, за аутобусе
наведене у Обрасцу 8, високе туристичке класе
- Фотокопије уговора о закупу или уговора о
пословно техничкој сарадњи који за предмет има
услуге аутопревоза или уговора о лизингу или
другог правног основа располагања (овлашћења
коришћења) уколико наведени аутобуси нису у
власништву понуђача (за доказивање власништва
је довољно да понуђач буде уписан као власник у
саобраћајној дозволи)
* Напомена: Уколико наведени аутобуси (или
неки од њих) нису у власништву закуподавца или
примаоца лизинга или ког другог даваоца аутобуса
понуђачу, потребно је да понуђач уз доказе
доставити и правни основ располагања аутобуса од
стране свог закуподавца, имајући у виду да ће
наручилац приликом стручне оцене понуда
примењивати и одредбе Закона о финансијском
лизингу ("Сл. гласник РС", бр. 55/2003, 61/2005,
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31/2011 и 99/2011 - др. закони), ЗОО али и других
законских и подзаконских аката у зависности од
природе случаја
2) Да понуђач располаже (овлашћење 2) Попуњена, потписана и печатом оверена изјава
коришћења) пословним простором за понуђача о довољном техничком капацитету –
обављање делатности
Образац 9, да понуђач испуњава постављен
додатни услов у виду овог дела техничког
капацитета, односно да располаже (овлашћење
коришћења) пословним простором за обављање
делатности
- Фотокопије купопродајног уговора или
власничког листа или извода из земљишњих
књига, уколико је пословни простор (наведен у
Обрасцу 9) у власништву понуђача, или уговор о
закупу или други правни основ располагања
(овлашћења коришћења) у којима се на
недвосмислен начин може утврдити тачна адреса,
у Обрасцу бр. 9, наведеном пословном простору
3) Да понуђач поседује, односно има 3) Фотокопија важеће полисе осигурања путника
закључену полису осигурања путника деце/ученика
од
несрећног
случаја,
са
(деце/ученика) од несрећног случаја, са референтном осигуравајућом кућом
референтном осигуравајућом кућом;

6.

4) Да понуђач уз понуду достави изјаву под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу да ће бити исплаћена
надокнада по дану по ученику у износу од
500,00 динара нето (791,14 динара бруто)
(помножено са бројем дана и ученика који
путују и плаћају аранжман - за гратисе се не
исплаћује)

4) Оверена и потписана изјава од стране
одговорног лица понуђача на меморандуму или
логу понуђача, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу са одговарајућим
текстом који у својој суштини мора садржати
назив јавне набавке и број и назив партије за коју
се понуда подноси и у коме недвосмислено и јасно
мора бити назначено да ће бити исплаћена
надокнада по дану по ученику у износу од 500,00
динара нето (791,14 динара бруто) (помножено са
бројем дана и ученика који путују и плаћају
аранжман - за гратисе се не исплаћује)

Кадровски капацитет:

Докази су:

1) Да понуђач у моменту подношења понуде,
има најмање четири, односно три радно (у
смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 - у даљем тексту:
ЗоР) ангажованих лица/радника у оквиру
следеће
квалификационе
и/или
систематизационе структуре:

1) Попуњена, потписана и печатом оверена изјава
понуђача о довољном кадровском капацитету –
Образац 10, да понуђач испуњава постављен
додатни услов у свему прописаном, кадровског
капацитета
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Лице са дипломом најмање више
стручне спреме - туристичког,
економског или другог друштвеног
смера, са искуством рада у туризму од
најмање три године – мин. 1;







Доктор медицине - лекар – мин. 1;
(само за партије где је предвиђен
смештај - преноћиште ученика: I,
II, III, IV и XII)



Лиценцни туристички водичи – мин.
2;

2018

Доказ о квалификацији у виду дипломе
више или струковне школе или факултета
тог усмерења (друштвеног - најмање 6.
степен)
Доказ за искуство рада у туризму од три
године јесте оверена радна књижица или
други правно валидан доказ из кога се
несумњиво може утврдити да то лице има
најмање три године искуства рада у
туризму.



Доказ о квалификацији у виду дипломе
медицинског факултета (фотокопија) и
важеће лиценце за рад (фотокопија)



Доказ о оспособљености у виду важеће
лиценце (фотокопија) за туристичког
водича за наведена лице

- За сва наведена лица је потребно доставити
правни основ радног ангажовања у виду копија
уговора о раду или копија уговора о привременим
и повременим пословима или копија другог
правног основа у складу са ЗоР.
- Уз правни основ ангажовања неопходно је
доставити М обрасце (ознака подобразаца зависи
од основа ангажовања па у складу са тим и
доставити исти) за сва лица наведена у Обрасцу
10.
- У случају да понуђач нема одговарајући М
образац, уз фотокопију наведеног уговора мора
поднети доказ да је пријаву на обавезно социјално
осигурање, односно своје обавезе у вези са
наведеним, извршио (ће извршити) у складу са
чланом 35. став 2. ЗоР, без обзира на основ
ангажовања.
- У случају да понуђач нема ангажовано лице на
месту „доктор медицине“ тај део кадровског
капацитета може доказати подношењем
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(фотокопије) уговора о пословно-техничкој
сарадњи са правним лицем која се бави том
делатношћу болницом или домом здравља или
клиником или сл. у ком случају мора поднети као
додатак том уговору копију дипломе медицинског
факултета за најмање једно лице запослено код тог
правног лица са којим понуђач има уговор о
пословно техничкој сарадњи.
- Наручилац ће као доказ квалификације
прихватити и фотокопије радних књижица или
извод из регистра или који други правни основ
квалификације у складу са ЗоР и посебним
прописима
- Напомене:
- Све тражене квалификације представљају доњу границу,
односно минималне тражене квалификације за испуњење
кадровског капацитета што значи да ће Комисија за
предметну јавну набавку прихватати квалификованија лица
истог образовног или струковног профила која
подразумевају знања која су обухваћена траженим
квалификацијама, по основу једног од основних правних
постулата „ко може више, може и мање“. Ниже
квалификације од наведених Комисија неће прихватати као
одговарајуће за испуњење услова кадровског капацитета и
такве понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.
- Да би понуђач испунио додатни услов у виду кадровског
капацитета, неопходно је да за свако од наведених радних
места, односно квалификација има по једно ангажовано
лице. Тачније, Комисија за предметну јавну набавку неће
прихватити конфузију квалификација у једној личности уз
тврдњу да иста обавља послове за два или више радних места
што, осим што је забрањено позитивним прописима
Републике Србије, није прихватљиво за наручиоца и из
разлога
што
је
прописана
квалификационосистематизациона структура минимално потребна у смислу
броја ангажованих лица за извршење предметне јавне
набавке имајући у виду врсту и комплексност предметних
услуга.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави доказе да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Што се тиче услова из члана 75. став
1. тач. 5). ЗЈН, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ само за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави доказе да
испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН, ближе одређене конкурсном документацијом под тачкама
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1) и 2), као и под тачком 4) - први услов, уколико је подизвођач превозник, у којем случају није потребно
да испуни услов под тачком 1).
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Услов из члана 75.
став 1. тач. 5). ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове чланови из групе понуђача испуњава самостално (одвојено), осим услова
одређених конкурсном документацијом под тачком 3), 4) и 5) који могу испунити заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија (осим
средстава финансијског обезбеђења, која се достављају искључиво у оригиналу), а наручилац може пре
доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су
тражени у оквиру услова, јавно доступни.
Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Довољно је само да у
понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача или да достави решење о регистрацији у Регистар
понуђача.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке о додели оквирног
споразума, односно закључења појединачних уговора о јавној набавци, односно током важења истих и
да је документује на прописани начин.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
На основу члана 61. став 4. тачка 1) ЗЈН и на основу члана 2. став 1. тачка 8) и члана 9.
Правилника:
Отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума - УСЛУГЕ
- бр. 01/18
Од понуђача се очекује да детељно проучи сва упутства, обрасце, услове и
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.
◦ Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и
информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуда које
не одговарају условима предвиђених у конкурсној документацији представља у сваком
погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као последицу може да доведе до одбијања понуде.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда се подноси на српском језику. Наручилац не прихвата подношење понуде, у целини
или делимично, на страном језику.
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као
неприхватљива.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуде.
Понуда се припрема на обрасцима и моделу оквирног споразума, који су саставни део
конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача
који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која
подноси заједничку понуду).
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди и за
које партије конкурише) није у обавези да достави уз понуду.
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела оквирног споразума
(осим оних који се у складу са упутством не попуњавају и достављају) морају бити попуњене,
на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом
и потписана од стране одговорног лица понуђача. Наручилац прихвата и факсимил уместо
својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и
упутством датим на самим обрасцима.
Понуђачи понуду морају попунити словима и бројевима на месту где је то и назначено, из чега
следи да знакови попут зареза, цртица, косих црта или којих других недефинисаних и
несврсисходних упутству, што подразумева и остављена празна поља на местима на којима је
назначено да се унесу слова или бројеви. Све наведено представља непридржавање упутстава
и доводи до оцене такве понуде као неприхватљиве.
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Понуду, односно сву тражену документацију (има доказе, обрасце, спецификацију) пожељно
је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на
начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре
или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат
и потпис одговорног лица понуђача.
Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а који
су ближе наведени у делу 4. конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова", понуда мора
да садржи и следеће обрасце и документа:
1. Потписан и печатиран део: 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА (само за партију за коју се подноси
понуда)
2. Потписан и печатиран део «ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ» (попуњава се и прилаже за све
партије)
3. Образац 1а – Изјава понуђача о партији/јама за коју/е подноси понуду
4. Образац 1б – Образац понуде (попуњава се и прилаже за све партије)
5. Образац 2I и/или 2II и/или 2III и/или 2IV и/или 2V и/или 2VI и/или 2VII и/или
2VIII и/или 2IX и/или 2X и/или 2XI и/или 2XII и/или – Образац структуре цене (у
зависности од тога за коју се партију или партије подноси понуда)
6. Образац 3 – Изјава понуђача, дата у смислу члана 75. става 2. ЗЈН, о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа (попуњава се и прилаже за све
партије)
7. Образац 4 – Изјава о независној понуди (попуњава се и прилаже за све партије)
8. Образац 5 – Образац трошкова припреме понуде
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
9. Образац 6 – Изјава о достављању средстава обезбеђења (попуњава се и прилаже за
све партије)
10. Образац 7 – Изјава понуђача о испуњењу пословног капацитета (попуњава се и
прилаже за све партије)
11. Образац 8 – Изјава о довољном техничком капацитету - аутобуси (попуњава се и
прилаже за све партије)
12. Образац 9 – Изјава о довољном техничком капацитету - пословни простор
(попуњава се и прилаже за све партије)
13. Образац 10 – Изјава о довољном кадровском капацитету (попуњава се и прилаже
за све партије)
14. Модел оквирног споразума за партију за коју се подноси понуда (попуњава се и
прилаже за све партије, И ТО СВАКУ ПОСЕБНО)
Напомена:
*Све стране модела оквирног споразума морају бити попуњене, док последња страна мора
бити оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да
прихвата све елементе модела оквирног споразума.
Страна 81 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“

2018

**За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу оквирног споразума код
страна потписница, наводи се назив и седиште (адреса) члана групе који је споразумом
чланова групе одређен да потпише оквирни споразум, односно појединачног уговора о јавној
набавци или наруџбеници закљученим на основу њега. У случају наступа са подизвођачем/има
понуђач је дужан да у моделу оквирног споразума наведе тражене податке о сваком
ангажованом подизвођачу.
Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност
тих услова" и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу конкурсне
документације, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – Понуда за јавну
набавку – отворени поступак бр. 01/18 – Услуга – „Екскурзије и настава у природи“, (са
називом и бројем партије/а на коју/е се односи) те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“,
путем поште или лично на адресу наручиоца у Булевару уметности бр. 31, 11070 Нови
Београд.
НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУДА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА БУДЕ УПАКОВАНА
ОДВОЈЕНО И ТО НА ТАКАВ НАЧИН ДА СЕ ПРИ ОТВАРАЊУ НЕСУМЊИВО МОЖЕ
ЗАКЉУЧИТИ ДА СЕ ОТВАРА ПРВИ ПУТ. ДОЗВОЉЕНО ЈЕ ДА СЕ У ЈЕДНОЈ
КОВЕРТИ ПОДНЕСУ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА АЛИ ОНЕ МОРАЈУ БИТИ
ЈАСНО ОДВОЈЕНЕ (од суштинске важности је да се могу установити партије као целине
без обзира на начин паковања.). ТАКОЂЕ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ
„ОПШТИ ДЕО ПОНУДЕ“ КОЈА ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ
ПОНУДУ, А ДА ЗАСЕБНО БУДУ „ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ПОНУДЕ“ ПО ПАРТИЈАМА,
ОДНОСНО ОНО ШТО ЈЕ СПЕЦИФИЧНО САМО ЗА ЊИХ КАО ТАКВЕ, АЛИ И У
ТОМ СЛУЧАЈУ ОНЕ МОРАЈУ БИТИ ЈАСНО ОДВОЈЕНЕ. → (детаљније појашњено у
делу „ПАРТИЈЕ“ у последњем пасусу, али је од суштинске важности да се могу разазнати
партије као целине, без обзира на начин подношења)
Непридржавање упутства представља претњу за понуђача да његова понуда буде
одбијена.
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон
(особе за контакт). У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу (седиште) свих учесника у
заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће
се неблаговременом и наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у дванаест (XII) партија, и то:













I партија: Настава у природи на Копаонику,
II партија: Настава у природи у Соко Бањи,
III партија: Настава у природи на Гочу,
IV партија: Настава у природи на Златибору
V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе,
VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе,
VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе,
VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе,
IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе,
X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе,
XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе,
XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, па и све (подразумевано). Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две, више или све партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чланова 75. и 76. ЗЈН, који су заједнички за све партије, у случају да понуђач поднесе
понуду за две, више или све партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно,
односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама у овој јавној набавци није дозвољено.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. ставом 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати
поднету понуду.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре
истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и
достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим
што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч:
«измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде» (у зависности од тога шта се у
омоту налази) за јавну набавку - отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума
- услуге број бр. 01/18 – „Екскурзије и настава у природ“ (са назнаком партије/а на коју/е се
односи измена/допуна/опозив) – НЕ ОТВАРАТИ.
НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА
БУДЕ УПАКОВАНА ОДВОЈЕНО И ТО НА ТАКАВ НАЧИН ДА СЕ ПРИ ОТВАРАЊУ
НЕСУМЊИВО МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА СЕ ОТВАРА ПРВИ ПУТ.
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.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове проузроковане припремом и подношењем 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 прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати
трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен (у смислу цифре), потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 5 - Образац трошкова припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
- са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има) и
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу/има,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача који
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наступа са подизвођачем/има буде закључен, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен
у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1. и 2. и става 5. ЗЈН и то:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,
4) понуђачу који ће потписати модел оквирног споразума, оквирни споразум и појединачан
уговор о јавној набавци или наруџбеницу и
5) понуђачу који ће у име групе понуђача испостављати рачуне.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ОПИС УСЛУГА
Техничке спецификације и опис услуга дати су у делу ове Конкурнсе документације под
називом „2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА“ на
стр. од 7. до 71. - по партијама.
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Напомена: Уколико временске прилике буду такве да не буде могуће у наведеним терминима
извести организацију путовања и/или излета може доћи до незнатних померања која су
условљена одговарајућим временским приликама. Само изузетно, уколико не буде довољан
број ученика пријављен по партијама због неодговарајућег термина, могућ је споразум са
добављачем о, за ученике, одговарајућем термину, с тим што цене аранжмана и излета морају
остати непромењене.
КВАЛИТЕТ
Квалитет услуге мора бити у складу са добром праксом, прописима и стандардима за
предметну врсту услуга, који су регулисани:
 Законом о туризму("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и
84/2015),
 Законом 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)
 Законом 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),
 Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
 Правилником о Изменама и допунама Правилника о садржини захтева за издавање
лиценце и условима издавања лиценце и условима и начину издававања свечане
форме лиценеце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи
ииностранству ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017)
 Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и
документацији потребној за регистрацију и евиденцију ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017 )
 Правилником о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте ("Сл.
гласник РС", бр. 4/2017 )
КОЛИЧИНЕ
Оквирне количине су дате на основу бројности ђака у одељенима за које је школским планом
и програмом предвиђено да путују на наведене дестинације и на основу искуства из
претходних година, када су предметне услуге у питању.
Оквирне количине ђака/ученика, односно туристичких путовања - наставе у природи, излета
и екскурзија, по партијама су оквирне и то (у заградама):











I партија: Настава у природи на Копаонику (Брзећу) → (120)
II партија: Настава у природи у Соко бањи → (140)
III партија: Настава у природи на Гочу → (125)
IV партија: Настава у природи на Златибору → (160)
V партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе → (160)
VI партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе → (160)
VII партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе → (135)
VIII партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе → (95)
IX партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе → (110)
X партија: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе → (85)
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 XI партија: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе → (110)
 XII партија: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари → (80)
Количина се може повећати за износ до 5% вредности оквирног споразума, односно уговора о
јавној набавци (члан 115. ЗЈН)
НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Динамика, начин, рок и место/а извршења су прецизно наведени у делу ове Конкурсне
документације под називом „2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА УСЛУГА“ на стр. од 7. до 71. - по партијама.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Појединачни уговори о јавној набавци из оквирног споразума ће бити закључивани по
броју пријављених ученика, поштујући факултативност предмета набавке и право на
избор сваког од њих, односно њихових родитеља. Уколико се број ученика смањи у
односу на уговорени број закључиваће се анекс уговора о јавној набавци. Уколико се број
повећа, издаваће се нова појединачна наруџбеница или појединачни уговор о јавној
набавци.
У случају да се број ученика, из оправданих разлога смањи, организатор се обавезује да
изврши повраћај (авансно) плаћеног износа (целог) или да једну од фактура умањи за тај
износ, односно усклади је са анексираним појединачним уговором о јавној набавци или
наруџбеницом.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити
након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице) и
испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет) дана пре поласка на
наставу у природи и/или екскурзију и/или (у самом уговору, уговорне стране могу се
усагласити и у вези краћег рока), и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално поравнање
имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише до
преосталих 40% вредности (уколико плаћање прве фактуре/а буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Плаћање фактуре/а (након повратка) ће се извршити у року до 45 дана од дана пријема
фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са
сајта НБС. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
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овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај
авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира до 60% уговореног
новчаног износа на рачун Извршиоца/Добављача до 10 дана пре уговореног рока за
реалицију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси
Извршиоцу/Добављачу у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене
према структури цене.
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1) као
устаљен начин пословања у предметним услугама.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је најмање 60 дана, а највише 180 дана од дана отварања понуда. Понуђач
је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.
Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења
понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који
је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива.
Уколико неко од понуђача понуди дужи рок важења понуде од максимално прописаног,
Комисија ће сматрати да је понудио рок важења понуде од 180 дана, те исто неће бити
тумачено као (битан) недостатак понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
ВАЛУТА И ЦЕНЕ
Цена мора бити исказана у динарима (рсд.), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, и то:
 трошкове смештаја и исхране (у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију
од стране објектра на име школе -(код оних партија код којих је наведено);
 трошкове ресторана (хране), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име
школе-(код оних партија код којих је наведено)
 трошкове превоза - све (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом
(телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете и трошкове локалних водича, кустоса и сл.;
 трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
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 стручно туристичко вођство пута - лиценцни туристички водич;
 медицинска пратња, доктор медицине;
 трошкове накнаде за лекара пратиоца групе - 24-часовна здравствена заштита- за
партије где је наведено;
 трошкове рекреатора/аниматора(код оних партија код којих је наведено) и дискотеке (код оних партија код којих је наведено);
 гратис за број наставника назначен по партијама (калкулисати у односу на оквиран број
ученика);
 гратис за ученикe по спецификацији цене за сваку партију;
 боравишне туристичке таксе у хотелима-(код оних партија код којих је наведено);
 надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци
савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
 трошкове платног промета 1%;
 организационе трошкове Агенције.
ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно Закону о порезу на додату вредност
(''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др.
закон, 142/14. 5/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 усклађени дин. изн, 13/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018).
Напомена: Рангира се укупна цена без ПДВ-а.
Посебна напомена и поука понуђачима у вези пореског третмана предметне услуге:
Порески третман предметне услуге је јако битан посматрајући из угла ЗЈН, пре свих, јер исти
обавезује наручиоце да рангирање понуда, када је цена у питању, морају извршити узимајући
у обзир цене без пореза на додату вредност. Са друге стране, порески третман туристичке
услуге је специфичан и посебно нормиран у ЗПДВ, те Комисија за јавну набавку наручиоца
сматра корисним поуку понуђачима како и на који начин требају извршити порески третман
својих услуга како би се одржала једнакост понуђача, а са друге стране, све чинило у складу
са позитивним прописима Републике Србије, на шта су обавезни сви чиниоци, пре свега на
територији, исте.
Први корак свакако јесте ЗПДВ, односно, пре свих члан 35. ЗПДВ који гласи:
Туристичка агенција
Члан 35.
Туристичком агенцијом, у смислу овог закона, сматра се обвезник који путницима пружа
туристичке услуге и у односу на њих иступа у своје име, а за организацију путовања прима
добра и услуге других обвезника које путници непосредно користе (у даљем тексту: претходне
туристичке услуге).
Туристичке услуге које пружа туристичка агенција сматрају се, у смислу овог закона,
јединственом услугом.
Место вршења јединствене туристичке услуге утврђује се у складу са чланом 12. ст. 1. и 2.
овог закона.
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Основица јединствене туристичке услуге коју пружа туристичка агенција је износ који
представља разлику 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.
У случајевима из члана 5. став 4. овог закона, као укупна накнада у смислу става 4. овог члана
сматра се вредност из члана 18. овог закона.
Туристичка агенција може да утврди основицу у складу са ст. 4. и 5. овог члана за групе
туристичких услуга или за све туристичке услуге пружене у току пореског периода.
Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може да исказује ПДВ у
рачунима или другим документима и нема право на одбитак претходног пореза на основу
претходних туристичких услуга које су јој исказане у рачуну.
Као што је то наведено у ставу 2. Законодавац туристичку услугу у смислу ЗПДВ сматра
јединственом услугом, што даље значи да таква услуга обавезно садржи претходне туристичке
услуге, што је појашњено у ставу 3. где је јасно наведен начин одређивања пореске основице
и то тако што се од укупних трошкова које плаћа путник (што одговара цени са пдв-ом у
смислу ЗЈН) одбију сви трошкови за претходне туристичке услуге (фактуре по добављачима
за: превоз, смештај, исхрана, осигурање...), па се од добијеног износа одбије 20% (дељењем
цифре са 120%), те добије пореска основица. Дакле, за агенцију-организатора туристичких
путовања, битно је познавање структуре туристичког аранжмана. Структура туристичког
аранжмана је скуп елемената од којих је сачињен аранжман. Елементи аранжмана су: смештај,
исхрана, (виза), превоз, туристички водич, обилазак културних добара, друге активности и у
овом случају елементи који су тражени конкурсном документацијом. Када понуђач све то
дефинише и сортира у претходну услугу-услугу по фактури, остатак би требало да представља
агенцијску провизију (која одговара износу пореске основице), тачније обрачун за продају
јединствене туристичке услуге, на коју би фактички и једино требала да се обрачуна
пореска стопа пдв-а од 16,667%.
За другачији третман предметне услуге сваки понуђач мора да достави појашњење истог уз
понуду, уз навођење извора (прописа) на којем тај третман темељи. У случају да то не учини
(а и када учини то на неодговарајући и/или непотпун начин), Комисија за јавну набавку може
тог понуђача у случају да из достављеног не може са сигурношћу утврдити да ли такав порески
третман јесте у складу са позитивним прописима, у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН затражити
структуру услуге, те појашњење таквог пореског третмана и основа за исти. Комисија исто
право задржава и када су сви други понуђачи у питању јер на исти начин може утврдити, у
случају сумње, да ли је понуђач поступио приликом одређивања своје цене без и са пдв-ом у
складу са позитивним прописима или не, те на тај начин евентуално остварио предност у
односу на понуђаче који су то учинили у складу са позитивним прописима што је од суштинске
важности за рангирање понуда, односно једнакост понуђача која као обавеза произилази из
члана 12. ЗЈН.
Све наведено произилази и у складу је са циљем и идејом ЗЈН која се састоји у томе да се
пружи једнакост свим понуђачима без обзира на порески систем њега као физичког или
правног лица или пак порески третман и стопу његових добара, услуга или радова, па се исти
(понуђачи) рангирају када се њихове понуде упореде у вредностима без пдв-а.
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Цене су фиксне и неће се мењати за све време важења оквирног споразума, односно
уговореног периода.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
и уговорних обавеза прихвата искључиво бланко соло менице.
а) За добро извршење посла – оквирни споразум
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења оквирног
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
за које понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг
са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.Уз менице мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју
Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци
од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац/Купац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни
уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз
појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног
споразума.
б) Аванс - појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног
споразума
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач –
добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје
се у висини од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10
дана од дана коначног извршења посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац
авансира 60% уговореног новчаног износа на рачун Извршиоца до 10 дана пре уговореног рока
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за реалицију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Извршиоцу у року до 45 дана
од дана испостављања исправне фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге
и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
в) За добро извршење посла - појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу
овог оквирног споразума
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу/Купцу једну бланко
сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач – добављач мора
доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора о јавној набавци без ПДВ-а. Уз
менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је
30 дужи од трајања појединачног уговора о јавној набавци.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен предметним појединачним уговором о јавној набавци.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног
споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може
одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
Саставни део Конкурсне документације је Образац 6 – Изјава којом се понуђачи обавезују да
ће, у случају доделе уговора, доставити средствo финансијског обезбеђења предвиђенo
конкурсном документацијом.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА
ЊИХОВЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 63. ЗЈН, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље, у писаном облику путем
поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил sekretar.rdomanovic@gmail.com
; факс: 011/ 312 13 24 од 08:00 до 15:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка), са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
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јавна набавка - отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума - услуге број 01/18
– Екскурзије и настава у природи (и назнаком за коју се партију/е подноси захтев за
додатним информацијама). Сви поднесци послати електронском поштом након радног
времена наручиоца, у оквиру кога се искључиво и врши пријем истих, ће се сматрати
примљеним наредног радног дана у 08:00 часова.
НАПОМЕНА: Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда
усменим путем није дозвољено.
Наручилац ће, у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да измени или допуни конкурсну
документацију, у ком случају је дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Све измене или допуне конкурсне документације постају посебан документ уз напомену и/или
кратко образложење измена или допуна конкурсне документације, који се објављује на
Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца.
Документ у коме су садржане измене и/или допуне постају важећи и обавезујући за
понуђаче да понуду поднесу у складу са њима јер у супротном ће њихова понуда бити
неприхватљива.
Све измене или допуне, објављене на напред наведени начин и у наведеном року, представљају
саставни део конкурсне документације.
Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са упутством за измену или допуну
конкурсне документације, одбиће се као неприхватљива.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може да, приликом стручне оцене понуда, у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
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.
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди и
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као
поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати
поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења
поступка прегледа и оцене понуда.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће
бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком важења понуде, уговор ће бити додељен понуђачу који је пре (раније) доставио своју
понуду за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на понуди тог добављача на којем
ће бити назначени дан и тачно време подношења понуда.
Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно њихових
понуда.
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ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац изјаве налази се у
конкурсној документацији).
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Приликом
отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују
се сви подаци из члана 104. ЗЈН. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка
отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници
понуђача, који преузимају записник.
Оригинал или скениран или фотокопија записника се доставља понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда,
путем прихваћеног средства комуникације у складу са одредбама ЗЈН.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће
се отварати и биће враћена подносиоцу.
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА (БИТНИ НЕДОСТАЦИ
ПОНУДЕ И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)
Понуда која не испуњава све услове из ЗЈН, позива и конкурсне документације, биће одбијена
као неприхватљива.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 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 јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
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Као релевантни докази сматраће се:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (чак и ако се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, под
условом да је предмет јавне набавке истоврстан),
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза,
3. исправа о наплаћеној уговорној казни,
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,
7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијем закљученим уговорима о
јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначн одлуку
другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року до 25 дана
од дана отварања понуда.
Одлуку о закључењу (додели) оквирног споразума наручилац ће донети ако је прибавио
најмање једну прихватљиву (у смислу формулисаном у КД) понуду, у супротном донеће
одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће
одлучено и о надокнади трошкова прибављања средстава обезбеђења током припремања
понуде, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.
Након доношења образложене одлуке о закључењу (додели) оквирног споразума, односно
одлуке о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од три дана од дана доношења
одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
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Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека напред наведеног рока (седам дана пре истека рока за
подношење понуда), сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе
да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. (у вези члана 150. ЗЈН)
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН и
то:
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2. назив и адресу наручиоца,
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6. потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,
7. потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о
уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун
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број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 02/17 са бројем и називом
партије, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП“, „ОШ Радоје Домановић“ , „јавна
набавка (услуге) бр. 01/18“.
Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање платног
промета са видљивим датумом реализације уплате.
ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ОДНОСНО УГОВОРА
Оквирни Споразум ће се закључити са понуђачем којем је додељен након доношења одлуке о
додели оквирног споразума, ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, као и у складу са чланом 150.
ставом 2. ЗЈН, уколико наручилац процени.
Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни споразум, и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум, понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен одбије да закључи оквирнои споразум, наручилац може да
закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У моделу оквирног споразума је детаљно одређен начин закључења појединачних уговора о
јавној набавци и/или наруџбеница из оквирног споразума.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Наручилац ће обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави
поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана
закључења, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
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Образац 1а
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
(предмет јавне набавке обликован у дванаест партија)

Понуђач:________________
Понуда број:_____________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ
Подносим понуду за:
А. Целокупну јавну набавку
Б. За партију/е

(заокружити под А или под Б)

Број партије
I партија
II партија
III партија
IV партија
V партија
VI партија
VII партија
VIII партија
IX партија
X партија
XI партија
XII партија

Назив партије
Настава у природи на Копаонику
Настава у природи у Соко Бањи
Настава у природи на Гочу
Настава у природи на Златибору
Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе
Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе
Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда школе на Тари

Заокружити број партије/а за коју се подноси понуда.
Датум: ______________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

* Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.
**У случају подношења заједничке понуде, попуњен Образац 1 оверава и потписује члан групе понуђача који је
носилац посла и који подноси понуду.
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Образац 1б
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије, настава у природи и излети
(предмет јавне набавке обликован у дванаест партија)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ: ___________________________________________________
(уписати број и назив партије)

Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

Назив понуђача

Адреса понуђача
Одговорно лице (потписник ОС/уговора)
Особа за контакт

Телефон
Телефакс
Електронска адреса понуђача (e-mail)

Текући рачун и банка
Матични број понуђача

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача
Адреса /седиште
Особа за контакт
Матични број

Порески идентификациони број (ПИБ)
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (не већи од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

2)

Назив подизвођача
Адреса
Особа за контакт
Матични број

Порески идентификациони број (ПИБ)
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (не већи од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају и достављају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико је број подизвођача већи од два, наведену страну копирати у довољном броју примерака
и прикључити обрасцу понуде.
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3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив члана групе понуђача
Адреса/седиште
Особа за контакт
Матични број

Порески идентификациони број (ПИБ)

2)

Назив члана групе понуђача
Адреса

Особа за контакт
Матични број

Порески идентификациони број (ПИБ)
Напомена:
Табелу "Подаци о члану групе у заједничкој понуди" попуњавају и достављају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико је број чланова групе већи од два, наведену страну копирати у довољном броју
примерака и прикључити обрасцу понуде.
Под бројем 1) навести податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
Навођењем електронске адресе (e mail) понуђач прихвата електронску пошту као средство комуникације са
наручиоцем, као најекономичније, најпрактичније и најцелисходније, и обавезује се да у комуникацији поступа
у складу са Начелним правним ставом бр. 13 заузетим на општој седници од 14.04.2014. год. Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у вези члана 20. ЗЈН. (извор: Билтен правне праксе бр. 1/14)
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4) ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна понуђена цена (без ПДВ-а) у динарима (рсд.)
Износ ПДВ-а у динарима (рсд.):
Укупна понуђена цена (са ПДВ-ом) у динарима (рсд.)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови назначени у делу „валута и цене“ на
странама бр. од 89. до 91. и Глави 2. од 7. до 71. стр. ове Конкурсне документације (по
партијама). Стране потписнице су сагласне да су јединичне цене услуга фиксне и да се неће
мењати током целог уговореног периода.
Рок важења понуде је ____ дана (најмање 60, а највише 180 дана) од дана отварања
понуда.
Рок извршења услуге: одређен је моделом оквирног споразума.
Место извршења услуге: одређено је моделом оквирног споразума
Начин и рок плаћања: начин и рок плаћања је одређен у делу „начин и рок плаћања“ на
88. и 89. страни ове Конкурсне документације
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица
М.П.
____________________
Напомена:
* Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
*** Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац потписује и оверава члан групе
који је споразумом одређен као носилац посла.
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Образац 2-I
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Настава у природи на Копаонику
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Настава у природи на
Копаонику

Јед.
мере

Туристичко
путовање/аранжман - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

120

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „туристичког путовања“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 25)
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати :трошкове смештаја
и исхране (у свему као у опису објекта - седам пуних пансиона);
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију од стране објекта на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
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медицинска пратња, доктор медицине;
трошкове накнаде за лекара пратиоца групе 24-часовна здравствена заштита;
представника агенције - пратиоца групе
трошкове рекреатора/аниматора и дискотеке
гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика

боравишну таксу и хотелско осигурање;
надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци из ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-II
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Настава у природи у Соко бањи
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Настава у природи у
Соко бањи

Јед.
мере

Туристичко
путовање/аранжман - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

140

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „туристичког путовања“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 25)
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати :трошкове смештаја
и исхране (у свему као у опису објекта - седам пуних пансиона);
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
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медицинска пратња, доктор медицине;
трошкове накнаде за лекара пратиоца групе 24-часовна здравствена заштита;
представника агенције - пратиоца групе
трошкове рекреатора/аниматора и дискотеке
гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика

боравишну таксу и хотелско осигурање;
надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци из ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-III
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Настава у природи на Гочу
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Настава у природи на
Гочу

Јед.
мере

Туристичко
путовање/аранжман - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

125

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „туристичког путовања“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 25)
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати :трошкове смештаја
и исхране (у свему као у опису објекта - седам пуних пансиона);
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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,
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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);
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 и дискотеке
гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика

боравишну таксу и хотелско осигурање;
надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци на странама 115. и 116. ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-IV
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Настава у природи на Златибору
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

1.

Јед.
мере

Предмет

Настава у природи на
Златибору

Туристичко
путовање/аранжман - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

160

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „туристичког путовања“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 25)
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати :трошкове смештаја
и исхране (у свему као у опису објекта - седам пуних пансиона);
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију од стране објектра на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
Страна 110 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“












2018

медицинска пратња, доктор медицине;
трошкове накнаде за лекара пратиоца групе 24-часовна здравствена заштита;
представника агенције - пратиоца групе
трошкове рекреатора/аниматора и дискотеке
гратис за учитеље ( калкулисати у односу на оквирни број деце )
на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика

боравишну таксу и хотелско осигурање;
надокнада за учитеља по дану (8 дана ), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-V
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 1. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

160

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као 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 - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-VI
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 2. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

160

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као 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 - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-VII
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 3. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

135

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као 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 - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-VIII
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 4. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

95

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезерацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као 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 - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-IX
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 5. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

110

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као и услуге локалних водича, кустоса и сл.)
Страна 120 од 153

ОШ „Радоје Домановић“ - Београд

КД за ЈН ОП са циљем закљ. ОС - услуге: „Екскурзије и настава у природи“










2018

трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
представник агенције - пратилац групе
стручно туристичко вођство пута - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-X
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 6. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 6. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

85

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
 улазнице за све посете (као 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 - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-XI
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-излет за ученике 7. разреда школе
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзија-излет за
ученике 7. разреда
школе

Јед.
мере

Једнодневна
екскурзија/излет - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

110

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о туризму
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати:
 трошкове ресторана (ручка), доставити предрезервацију ресторана за ручак на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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,
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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);
улазнице за све посете (као и услуге локалних водича, кустоса и сл.)
трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања;
представник агенције - пратилац групе
стручно туристичко вођство пута - лиценцни туристички водич;
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквиран број ученика);
гратис за једног ученика на 12 ученика који плаћају;
надокнада за наставника по дану, по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције..
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 2-XII
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Екскурзије и настава у природи
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ: Екскурзија-тродневна за ученике 8. разреда на Тари
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

Предмет

1.

Екскурзијатродневна за ученике
8. разреда на Тари

Јед.
мере

Туристичко
путовање/аранжман - по
ученику

Количина

Јед. цена без ПДВ-а
у динарима

Јед. цена
са ПДВ-ом у
динарима

Укупна цена без
ПДВ-а у динарима

Укупнa цена са
ПДВ-ом у
динарима

80

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

У понуђене јединичне цене морају бити укључени сви пратећи трошкови понуде, у смислу „туристичког путовања“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 25)
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно у овом случају укалкулисати :трошкове смештаја
и исхране (у свему као у опису објекта - један пун пансион);
 трошкове смештаја и пансиона (исхране - у свему као у опису објекта), доставити предрезервацију од стране објекта на име школе;
 трошкове превоза (висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то до 8 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);
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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 дискотеке
гратис за учитеље (калкулисати у односу на оквирни број деце )
на 12 плативих ученика на нивоу разреда (не по одељењу) гратис за ученика

боравишну таксу и хотелско осигурање;
надокнада за учитеља по дану (2 дана), по ученику у бруто износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара)
трошкове платног промета 1%;
организационе трошкове Агенције.
Потпис одговорног лица
М.П.

______________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.
** Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (на 12 плативих - 1).
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, а добија се тако што се јединична цена без
ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а (у свему као у поуци ове КД) ;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим
количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом
помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих аранжмана без ПДВ-а ', као и колико износи укупна цена
свих аранжмана са ПДВ-ом,

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула
(0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.
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Образац 3

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

Понуђач ________________________________________________________
назив и седиште (адреса) понуђача

Изјављујем да сам приликом састављања понуде у поступку јавне набавке – отворени
поступак број 01/18 (услуга) – Екскурзије и настава у природи, за партију
___________________________________________________________ ← (навести број и назив
партије) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

Потпис одговорног лица
_____________________

* У случају подношења заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* За сваку партију посебно
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Образац 4

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и чланом 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајем следећу

ИЗЈАВУ

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

Потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – отворени поступак услуга бр.
01/18 – Екскурзије и настава у природи за _________________________________
_______________________________ ← (навести број и назив партије), поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

* У случају подношења заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* За сваку партију посебно
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Образац 5
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем да сам у отвореном поступку за јавну набавку – отворени поступак бр.
01/18, услуге – Екскурзије и настава у природи _____________________________
____________________________ ← (навести број и назив партије), имао следеће трошкове:
Редни
број

Износ трошкова

Врста трошкова

(изражен у динарима)

Укупно:
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 прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: овај образац не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни
да га попуне и доставе.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

* У случају подношења заједничке понуде, изјаву потписује и оверава члан групе који је носилац посла.
* За сваку партију посебно
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Oбразац 6

Изјава о достављању средства обезбеђења – Менично писмо
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
За јавну набавку услуга - Услуге организовања екскурзије и наставе у природи, за потребе
Основне школе “Радоје Домановић”, број 01/18 дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________ ← (уписати
назив и седиште (адреса) понуђача), за партију _________________________________________ ←
(уписати број и назив партије), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да сам сагласан да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум:
Приликом закључивања оквирног споразума и појединачног уговора, на име средстава
финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко
менице које ће бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за
које ћу доставити потврду о регистрацији менице, односно листинг са сајта НБС, у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем, у складу са Конкурсном документацијом - на име
доброг извршења посла за оквирни споразум, односно авансну и на име доброг извршења
посла за појединачни уговор и то у року од осам дана од дана потписивања, као и картон
депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења

________________________
(место и датум)

М.П.

________________________
(потпис одговорног лица)

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом
одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
* За сваку партију посебно
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Образац 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да за учешће у отвореном
поступку јавне набавке бр. 01/18 - услуге: Екскурзије и настава у природи, за партију
___________________________________________ ← (уписати број и назив партије), располажемо
довољним пословним капацитетом, што подразумева да у претходних пет година – 2013,
2014, 2015, 2016. и 2017. имамо закључене и реализоване референтне уговоре који за предмет
имају извођење туристичких путовања у земљи, у укупној вредности од ________________
динара без ПДВ-а ← (уписати референтну цифру).

* Број уговора и купаца није од важности, већ је то укупна цифра-вредност истих која у укупном збиру
може прелазити задату (минималну) вредност.
**Овај образац копирати у потребан број примерака.
*** Наручилац (Комисија за предметну јавну набавку) задржава право да у фази стручне оцене понуда
затражи доказе у виду уговора и/или рачуна и/или фактура којима би понуђач потврдио истинитост
података из изјаве у складу са чланом 93. ЗЈН.

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________
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Образац 8
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Понуђач наступа (заокружити):
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИСПОРУЧИОЦЕМ
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________
Број понуде : _________________________
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да за учешће у отвореном
поступку јавне набавке бр. 01/18 - услуге: Екскурзије и настава у природи за партију
___________________________________________ ← (уписати број и назив партије), располажемо
довољним техничким капацитетом, што подразумева да располажемо (овлашћење коришћења)
најмање: I - IV партија - ЧЕТИРИ (4) (←заокружити→) V до XII партија - ДВА (2) високе
туристичке класе, високоподним, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, не старије од осам година, потпуно
технички исправне.
Обавезујемо се да ћемо уколико буде било потребно ангажовати и додатне аутобусе истих
карактеристика како би динамику извршења услуге извршили у року.
ВРСТА
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
ОСНОВ РАСПОЛАГАЊА
ВОЗИЛА/АУТОБУСА
наведеног возила
(овлашћења коришћења)
(марка, назив)

датум:___________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац посла.
** Овај образац копирати у потребном броју примерака,.
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Образац 9

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Понуђач наступа (заокружити):
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИСПОРУЧИОЦЕМ
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________
Број понуде : _________________________
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да за учешће у отвореном
поступку јавне набавке бр. 01/18 - услуге: Екскурзије и настава у природи, располажемо
довољним техничким капацитетом, што подразумева да располажемо (овлашћење коришћења)
пословним простором за обављање делатности
НАЗИВ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
(агенције)

АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА

ОСНОВ
РАСПОЛАГАЊА
(овлашћења
коришћења)

ВЕЛИЧИНА
У
m²
(није обавезујуће
навести)

Потпис одговорног лица
датум:___________________

М.П.

_______________________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац посла.
** Овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 10
ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18
Услуге организовања екскурзије и наставе у природи
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Понуђач наступа: (заокружити)
1. САМОСТАЛНО
2. ГРУПА ПОДНОСИЛАЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОНУЂАЧ: _________________________________________________________________
Број понуде : ___________________________
Изјављујемo, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ЈН ОП бр. 01/18 - „Услуге
организовања екскурзије и наставе у природи“, поседујемо довољан кадровски капацитет од
најмање четири (само за I, II, III, IV, XII), односно три лица (радно) ангажованих код
понуђача са траженим квалификацијама и распоређених на траженим радним местима, те да ћу
у случају потреба ангажовати додатна лица наведених квалификација и вештина.
Ред.
Име и презиме ангажованих
Послови на којима је ангажован и
бр.
лица/радника
његова квалификација
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац посла.
** Овај образац копирати у потребном броју примерака, за сваку партију посебно
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Напомена: Оквирни споразум је неопходно попунити, потписати и оверити за сваку
партију за коју се подноси понуда, појединачно

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
(модел за ЈН ОП бр. 01/18 -

I, II, III, IV и XII партија: Настава у природи и тродневнa екскурзија)
Стране потписнице:
1. Основна школа „Радоје Домановић“

Булевар уметности бр. 31; 11070 Нови Београд,
ПИБ: 101553349; МБ: 07029691 ; тек. рачун: 840-____________-____,
Интернет страница наручиоца: www.osradojedomanovic.edu.rs
коју заступа Горан Шоботовић, директор
( у даљем тексту: Наручилац ) и
и
2. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
( у даљем тексту: Добављач)
(уколико је поднета заједничка понуда, навести податке
за члана групе који је овлашћен да потпише уговор)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са чланом 32, 40. и 40а став 1. Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео јавну
набавку - отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума - „Услуге
организовања
екскурзије
и
наставе
у
природи
“
број
01/18,
за
________________________________________________(← уписати број и назив партије)
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _______ од ________,
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоцаи Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр. _________ од ____________, која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
Стране потписнице су се споразумеле о следећем:
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је „туристичко путовање“ у складу са чланом 3. став 1.
тачка 25) Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012
и 84/2015), односно пружање услуге извођења наставе у природи и/или дводневнихтродневних екскурзија, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума - „Услуге организовања
екскурзије
и
наставе
у
природи“
број
01/18,
за
_____________________________________________________ (← уписати број и назив партије),
Понудом бр. ______________ (у даљем тексту: Понуда), и одредбама овог оквирног
споразума.
Детаљна спецификација услуга дата је у Понуди бр. __________ и чини његов саставни
део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у
појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Добављач се обавезује
да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог
оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и све
друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У складу са наведеном понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити
подизвођачу/има:
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________.
(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, 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, уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем)

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а ступа на снагу
даном обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више
уговора о јавној набавци или издавање више наруџбеница Добављачу у зависности од
стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 4.
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Укупна вредност овог оквирног споразума износи (уписати процењену вредност партије из
дела 2. КД →) ___________________ (и словима: ______________________________ и 0/100), без
урачунатог ПДВ-а, што одговара процењеној вредности предметне партије.
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди без ПДВ-а. Износ који је добијен
множењем јединичних цена са ПДВ-ом са наведеним бројем ученика, је служио само као
начин да се примени критеријум и додели оквирни споразум, односно рангирају пристигле
понуде.
ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно Закону о порезу на додату
вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14 - др. закон, 142/14. 5/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016,
7/2017 - усклађени дин. изн, 13/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018.).
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. ЗЈН, након
закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално
до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће са Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци или
издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци
Добављачу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем
наруџбенице Добављачу.
Члан 6.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова
извршења услуге, и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму
извршити након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице)
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и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет)(стране потписнице
могу уговорити и краћи рок) дана пре поласка на наставу у природи, односно
дводневну/тродневну екскурзију, и то у вредности највише до 60% вредности.
Фактура/е која/е ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално
поравнање имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише
до преосталих 40% вредности (уколико плаћање авансних фактура буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања
Плаћање фактуре/а након повратка, односно извршења предметне услуге ће се
извршити у року до 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр.
119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Плаћање ће се вршити у динарима (рсд.)
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (као у
спецификацији цене за конкретну партију) као устаљен начин пословања у предметним
услугама.
Број текућег рачуна Добављача на који ће Наручилац извршити плаћање је:
___________________________________________ код банке ___________________________
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 8.
Добављач се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца, који је
саставни део конкурсне документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца,
Наручилац је дужан да Добављача обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања
реализације екскурзије.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац је дужан да Добављачу достави списак путника/ученика најкасније 10 дана
пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика, на основу којег ће
се закључити појединачан уговор о јавној набавци.
Добављач пристаје да се из оправданих разлога може изменити списак путника, те да
се исти може смањати и на дан поласка о чему ће се закључити анекс појединачног уговора
или наруџбенице.
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Такође, добављач пристаје и на могућност повећања броја, односно проширења списка
путника.
У обе ситуације Наручилац мора поступати савесно и водити рачуна о техничкотехнолошким трошковима организације, те сваку промену мора предочити хитно.
Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 7, а у вези члана 5. овог Оквирног споразума.
Наручилац се обавезује да формира Комисију за процену извршене услуге која у року
од 10 дана од дана извршења/неизвршења/делимичног извршења услуге, је дужна да сачини
Извештај о извршеној услузи екскурзије.
Комисија за процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја
о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди / не утврди проценат стваран број
туристичких путовања на основу којег ће се издати фактура са преосталим износом.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 10.
Добављач се обавезује да услуге изврши у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за
уговорену врсту услуга.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу
обострано потписаног оквирног споразума.
Члан 11.
Добављач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се
обавезује:
- да организује услугу извођења наставе у природи, односно екскурзије према
Програму Наручиоца, који је саставни део овог оквирног споразума;
- да обезбеди тражени кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором
преузетих обавеза, који су прописани предметном конкурсном документацијом као додатни
услови, а ако ситуација налаже ангажује и додатне капацитете како би предметна услуга могла
да се изврши у складу са овим оквирним споразумом;
- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника
услуге;
- да обезбеди пратиоце група током путовања и током боравка група на настави у
природи, односно екскурзији;
- да сноси трошкове здравственог и осигурања ученика током целог боравка;
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- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у
области туризма;
- да Наручиоцу изврши уплату трошкова платног промета који су настали преносом
средстава на рачун Добављача у року од три дана од дана настале трансакције;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
- да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге;
- да испуни све наведено у Програму, односно Понуди;
- да се придржава у току извршења услуге, односно обезбеђења квалитет исте, следећих
прописа:
 Законом о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и
84/2015),
 Законом 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)
 Законом 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),
 Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
 Правилником о Изменама и допунама Правилника о садржини захтева за издавање
ливценце и условима издавања лиценце и условима и начину издававања свечане
форме лиценеце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи
ииностранству ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017)
 Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и
документацији потребној за регистрацију и евиденцију ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017
)
 Правилником о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте ("Сл.
гласник РС", бр. 4/2017 )
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Уколико Добављач не пружи предметне услуге у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупне вредности оквирног споразума за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од укупне вредности
оквирног споразума.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.
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Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не реализује или
делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о
извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.
Ако Добављач не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у
структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, односно Понудом, Наручилац има
право да својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и
реализује меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на
основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене
услуге.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 13.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије и за које понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно
листинг са сајта НБС.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.Уз менице
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13
месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац/Купац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу
оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 14.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач –
добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако
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се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице
за повраћај аванса мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац
авансира до 60% уговореног новчаног износа на рачун Добављача до десет дана пре
уговореног рока за реалицију екскурзије.
Преостали износ средстава се преноси Добављачу у року до 45 дана од дана
испостављања исправне фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.
Члан 15.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу/Купцу једну бланко
сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач – добављач мора
доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора о јавној набавци без
ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
меница је 30 дужи од трајања појединачног уговора о јавној набавци.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Добављач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен предметним појединачним уговором о јавној
набавци.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог
оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама,
Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 16.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом,
рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму 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 (забрана промета увоза и извоза)
и слично.
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Страна из оквирног споразума погођена вишом силом одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће
доказе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89,
"СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), као и други прописи
који регулишу ову материју.
Члан 18.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 19.
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручиоцу припада 4 (четири), а Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

За добављача:
____________________________

м.п.

м.п.

За Наручиоца:
__________________________
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Напомена: Оквирни споразум је неопходно попунити, потписати и оверити за сваку
партију за коју се подноси понуда, појединачно

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
(модел за ЈН ОП бр. 01/18 -

од V до XI партија: Екскурзија-излет)
Стране потписнице:
1. Основна школа „Радоје Домановић“

Булевар уметности бр. 31; 11070 Нови Београд,
ПИБ: 101553349; МБ: 07029691 ; тек. рачун: 840-____________-____,
Интернет страница наручиоца: www.osradojedomanovic.edu.rs
коју заступа Горан Шоботовић, директор
( у даљем тексту: Наручилац ) и
и
2. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
( у даљем тексту: Добављач)
(уколико је поднета заједничка понуда, навести податке
за члана групе који је овлашћен да потпише уговор)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са чланом 32, 40. и 40а став 1. Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео јавну
набавку - отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума - „Услуге
организовања
екскурзије
и
наставе
у
природи
“
број
01/18,
за
________________________________________________(← уписати број и назив партије)
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _______ од ________,
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоцаи Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр. _________ од ____________, која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
Стране потписнице су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је „излет“ у складу са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о
туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015),
односно пружање услуге извођења једнодневних екскурзија/излета, у складу са условима из
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конкурсне документације за јавну набавку - отворени поступак са циљем закључења оквирног
споразума - „Извођење екскурзија и наставе у природи“ број 01/18 за
___________________________________________________________________ (← уписати број
и назив партије), Понудом бр. ______________(у даљем тексту: Понуда), и одредбама овог
оквирног споразума
Детаљна спецификација услуга дата је у Понуди бр. __________ и чини његов саставни
део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у
појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Добављач се обавезује
да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог
оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и све
друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У складу са наведеном понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити
подизвођачу/има:
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________.
(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, 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, уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем )

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а ступа на снагу
даном обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више
уговора о јавној набавци или издавање више наруџбеница Добављачу у зависности од
стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи (уписати процењену вредност партије из
дела 2. КД →) ___________________ (и словима: ______________________________ и 0/100), без
урачунатог ПДВ-а, што одговара процењеној вредности предметне партије.
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди без ПДВ-а. Износ који је добијен
множењем јединичних цена са ПДВ-ом са наведеним бројем ученика, је служио само као
начин да се примени критеријум и додели оквирни споразум, односно рангирају пристигле
понуде.
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ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно Закону о порезу на додату
вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14 - др. закон, 142/14. 5/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016,
7/2017 - усклађени дин. изн, 13/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018).
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. ЗЈН, након
закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално
до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће са Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци или
издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци
Добављачу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем
наруџбенице Добављачу.
Члан 6.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова
извршења услуге, и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Стране потписнице су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму
извршити након закљученог појединачног уговора о јавној набавци (или наруџбенице)
и испостављања фактуре/а за авансно плаћање најкасније 10 (десет)(стране потписнице
могу уговорити и краћи рок) дана пре поласка на екскурзију-излет, и то у вредности
највише до 60% вредности.
Фактура/е која/е ће садржати преостали износ (урачунавајући и евентуално
поравнање имајући у виду евентуални анекс уговора или наруџбенице), односно највише
до преосталих 40% вредности (уколико плаћање авансних фактура буде у износу од 60%
вредности појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице и/или не буде
анексирања истих)
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања
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Плаћање фактуре/а након повратка, односно извршења предметне услуге ће се
извршити у року до 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр.
119/2012, 68/2015 и 113/2017)
Плаћање ће се вршити у динарима (рсд.)
Приликом издавања фактуре биће узети и гратиси на бројност (као у
спецификацији цене за конкретну партију) као устаљен начин пословања у предметним
услугама.
Број текућег/жиро рачуна Добављача на који ће Наручилац извршити плаћање је:
___________________________________________ код банке ___________________________
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 8.
Добављач се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца, који је
саставни део конкурсне документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца,
Наручилац је дужан да Добављача обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања
реализације екскурзије.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац је дужан да Добављачу достави списак путника/ученика најкасније 10 дана
пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије/излета ученика, на основу
којег ће се закључити појединачан уговор о јавној набавци.
Добављач пристаје да се из оправданих разлога може изменити списак путника, те да
се исти може смањати и на дан поласка о чему ће се закључити анекс појединачног уговора
или наруџбенице.
Такође, добављач пристаје и на могућност повећања броја, односно проширења списка
путника.
У обе ситуације Наручилац мора поступати савесно и водити рачуна о техничкотехнолошким трошковима организације, те сваку промену мора предочити хитно.
Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 7, а у вези члана 5. овог Оквирног споразума.
Наручилац се обавезује да формира Комисију за процену извршене услуге која у року
од 10 дана од дана извршења/неизвршења/делимичног извршења услуге, је дужна да сачини
Извештај о извршеној услузи екскурзије/излета.
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Комисија за процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја
о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди / не утврди проценат стваран број
излета на основу којег ће се издати фактура са преосталим износом.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 10.
Добављач се обавезује да услуге изврши у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за
уговорену врсту услуга.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу
обострано потписаног оквирног споразума.
Члан 11.
Добављач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се
обавезује:
- да организује услугу извођења екскурзије/излета према Програму Наручиоца, који је
саставни део овог уговора;
- да обезбеди тражени кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором
преузетих обавеза, који су прописани предметном конкурсном документацијом као додатни
услови, а ако ситуација налаже ангажује и додатне капацитете како би предметна услуга могла
да се изврши у складу са овим оквирним споразумом;
- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника
услуге;
- да обезбеди пратиоце група током путовања група на екскурзији/излету;
- да сноси трошкове здравственог и осигурања ученика;
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у
области туризма;
- да Наручиоцу изврши уплату трошкова платног промета који су настали преносом
средстава на рачун Добављача у року од три дана од дана настале трансакције;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
- да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге;
- да испуни све наведено у Програму, односно Понуди;
- да се придржава у току извршења услуге, односно обезбеђења квалитет исте, следећих
прописа:
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 Законом о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и
84/2015),
 Законом 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)
 Законом 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),
 Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
 Правилником о Изменама и допунама Правилника о садржини захтева за издавање
ливценце и условима издавања лиценце и условима и начину издававања свечане
форме лиценеце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи
ииностранству ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017)
 Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и
документацији потребној за регистрацију и евиденцију ("Сл. гласник РС", бр. 4/2017
)
 Правилником о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте ("Сл.
гласник РС", бр. 4/2017 )
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Уколико Добављач не пружи предметне услуге у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупне вредности оквирног споразума за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од укупне вредности
оквирног споразума.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.
Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не реализује или
делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о
извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.
Ако Добављач не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у
структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, односно Понудом, Наручилац има
право да својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и
реализује меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на
основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене
услуге.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 13.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
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Србије и за које понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно
листинг са сајта НБС.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.Уз менице
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13
месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац/Купац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу
оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 14.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач –
добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице
за повраћај аванса мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац
авансира до 60% уговореног новчаног износа на рачун Добављача до десет дана пре
уговореног рока за реалицију екскурзије.
Преостали износ средстава се преноси Добављачу у року до 45 дана од дана пријема
исправне фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента
смањења цене према структури цене.
Члан 15.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу/Купцу једну бланко
сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач – добављач мора
доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.
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Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора о јавној набавци без
ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
меница је 30 дужи од трајања појединачног уговора о јавној набавци.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Добављач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен предметним појединачним уговором о јавној
набавци.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог
оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама,
Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 16.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом,
рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму 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 (забрана промета увоза и извоза)
и слично.
Страна из оквирног споразума погођена вишом силом одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће
доказе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89,
"СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), као и други прописи
који регулишу ову материју.
Члан 18.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду.
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Члан 19.
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручиоцу припада 4 (четири), а Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

За добављача:
____________________________

м.п.

м.п.

За Наручиоца:
__________________________
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