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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

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

поступка јавне набавке (број: 35/1-18 од 01.03.2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку (број: 35/2-18 од 01.03.2018. године), припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга 

– екскурзије ученика Основне школе "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село у шк. 2017/2018. години –   

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Општи подаци о јавној набавци 3.  

Подаци о предмету јавне набавке 3.  

Врста, техничке карактеристике и опис услуге, рок и место извршења, евентуалне додатне услуге и 

сл. 
3. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и упутство како се доказују испуњеност 

тих услова 
6. 

Упутство понуђачима како да сачине понуду  6. 

Обр.1. – изјава о испуњености законских услова 

 

7. 

Обр.2. – Образац понуде 9. 

Обр.3. – Модел уговора 17. 

Обр.4. – Образац изјаве о независној понуди 18. 

Обр.5. – Образац структуре трошкова припреме понуде 19. 

Обр.6. – Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.закона  20. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац: Основна школа "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село 
Адреса: ул. Др Имреа Киша број 34, 21226 Бачко Петрово Село 
ПИБ: 100741618 
Матични број: 08069867 
Интернет страница наручиоца: www.samubps.edu.rs 
Електронска пошта: skola@samubps.edu.rs 
 

Врста поступка јавне набавке је јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге – услуге организације путовања – 63516000 ОРН. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена – цена са ПДВ-ом. 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

Процењена вредност јавне набавке: 
600.000,00 динара без ПДВ-а 

Контакт лице и служба: секретар школе – Варга Клара, 021/803-039 i 803-730, sekretar@samubps.edu.rs, 
skola@samubps.edu.rs.  

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке мале вредности број 3/2018, је набавка услуге ђачких екскурзијa. Назив и ознака из 
општег речника набавке: 63516000 - услуге организације путовања. 

Предмет јавне набавке је обликована по партијама (седам партија - 63516000 - услуге организације путовања): 
1. екскурзија ученика 1. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Мали Иђош (Катаи салаш) – Б. П. Село; 
2. екскурзија ученика 2. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Суботица – Палић – Б. П. Село; 
3. екскурзија ученика 3. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Нови Сад – Петроварадин - Сремски Карловци – 

Темерин – Б. П. Село; 
4. екскурзија ученика 4. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Београд – Б. П. Село; 
5. екскурзија ученика 5. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Царска бара – Идвор –  Зрењанин – Б. П. Село; 
6. екскурзија ученика 6. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Вршац – Б. П. Село; 
7. екскурзија ученика 7. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Топола - Опленац – Аранђеловац - Орашац – Б. 

П. Село; 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГЕ, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА - МАЛИ ИЂОШ (КАТАИ САЛАШ) 

Дестинација: Б. П. Село – Мали Иђош (Катаи салаш) – Б. П. Село, превоз аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.30 часова до 19.30 часова. 
Планирани број ученика: 36-59 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Мали Иђош 

аутобусом туристичке класе. Око 09.00 часова долазак у Мали Иђош. Једнодневни боравак на Катаи салашу уз 

реализацију програма аниматора (креативне радионице, игре, разгледање садржаја на салашу – музеј 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Javne%20Nabavke/Ekskurzije/www.samubps.edu.rs
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пекарства, етно кућа на обали језера, упознавање домаћих животиња, јахање, вожња запрегама итд.). Ручак 

на Катаи салашу. Повратак испред школе око 19.30 часова.  

 

2. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА – СУБОТИЦА – ПАЛИЋ 

Дестинација: Б. П. Село – Суботица – Палић – Б. П. Село, превоз аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.30 часова до 19.30 часова. 
Планирани број ученика: 39-66 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Суботицу 

аутобусом туристичке класе. Oko 9.00 часова долазак у Суботицум, доручак. Обилазак железничке станице 

Суботица. Шетња у центру Суботице. Посета Синагоги и Градском музеју. Посета изложбе слика (Палата Рајх). 

Посета Градске куће и Видиковца. Ручак у McDonalds-у – Happy meal. Oko 14.00 часова полазак за Палић. 

Посета ЗОО врту Палић. Шетња поред језера и у оближњем парку. Повратак испред школе oko 18.00 часова.  

3. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА – НОВИ САД – ПЕТРОВАРАДИН - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – ТЕМЕРИН  

Дестинација: Б. П. Село – Нови Сад –  Петроварадин - Сремски Карловци – Темерин – Б. П. Село, превоз 
аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.30 часова до 19.30 часова. 
Планирани број ученика: 31-51 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Нови Сад 

аутобусом туристичке класе. Око 08.40часова долазак у Нови Сад. Шетња Дунавским парком. Посета Музеју 

Војводине.Шетња Дунавском и Змај Јовином улицом, посета Саборној православној цркви и посета 

Римокатоличкој цркви имена Маријиног. Око 13.30 часова ручак у McDonalds-у (Happy meal). Око 14.00 часова 

полазак за Петроварадин.  Разгледање Петроварадинске тврђаве и посета Музеју града Новог Сада и 

катакомбама. Око 16.30 часова обилазак Сремских Карловаца, разгледање центра града. Око 17.30 часова 

полазак за Темерин и посета Мини зоо врту у Темерину. Повратак испред школе oko 19.30 часова.  

4. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА – АВАЛСКИ ТОРАЊ – БЕОГРАД 

Дестинација: Б. П. Село – Авалски Торањ – Београд – Б. П. Село, превоз аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.00 часова до 20.00 часова. 
Планирани број ученика: 43-72 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Београд 

аутобусом туристичке класе. Око 9.30 часова долазак за Београд. Доручак на паркингу аутобуса. Око 10.00 часова 

долазак и посета Авалском торњу и споменику Непознатог Јунака. Око 12.00 часова вожња по Београду. 

Разгледање и посета храма Св. Саве.  Ручак у неком ресторану у Београду – ђачки мени (супа и главно јело). 

Шетња Кнез Михајловом улицом. Посета Золошкоом врту града Београда. Обилазак Калемегданске тврђаве, 

шетња до споменика победник. Повратак испред школе oko 20.00 часова.  

5. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА – ЦАРСКА БАРА  - ИДВОР –ЗРЕЊАНИН –  
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Дестинација: Б. П. Село – Царска бара – Идвор - Зрењанин –  Б. П. Село, превоз аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.00 часова до 21.00 часова. 
Планирани број ученика: 43-71 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за природни 

резерват Царсака бара аутобусом туристичке класе. Око 09.00 часова долазак и посета природног резервата – 

вожња бродом. Око 12.30 часова ручак у хотелу Сибила (ђачки мени – супа и главо јело). Око 13.30 одлазак у 

Идвор, посета музеју и породичној кући Михајла Пупина. Око 14.30 часова полазак за Зрењанин. Обилазак 

центра града, шетња ул. Краља Александра, Мали мост. Посета Градској кући и Градској башти. Посета 

Народном музеју Зрењанин. Посета римокатоличкој цркви светог Ивана Непомука(катедрала). Посета Српској 

православној цркви Успења Богородице(Светосавска црква).Повратак испред школе oko 21.00 часова.  

6. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА – ВРШАЦ - 

Дестинација: Б. П. Село – Вршац – Б. П. Село, превоз аутобусом туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 07.00 часова до 20.30 часова. 
Планирани број ученика: 32-54 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Вршац 

аутобусом туристичке класе. Пауза за доручак код старог ресторана Платан. Око 09.45 часова долазак и посета 

спортског центра Миленијум и Градског парка. Посета римокатоличкој цркви Св. Герхард, слушање оргуља. 

око 11.45 часова посета Народном музеју у згради Конкордије и Апотеке на степеницама. Око 13.45 часова 

ручак у ресторану Пивница – ђачки мени (супа, бечка шницла,кромпир пире салата од купуса вода у 

бокалима). Од 14.45 часова Шетња у центру - посета Саборној цркви посвећеном Св. Николи.  Од 15.45 

Обилазак Вршачких планина – видиковац код Црквице и историјског споменика Куле из XIV века. Повратак 

испред школе oko 20.30 часова.  

7. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА – ТОПОЛА – ОПЛЕНАЦ – АРАНЂЕЛОВАЦ – ОРАШАЦ 

Дестинација: Б. П. Село – Топола – Опленац – Аранђеловац - Орашац – Б. П. Село, превоз аутобусом 
туристичке класе. 
Време реализације: у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном (понедељак – 
петак).  
Трајање: једнодневна од 06.00 часова до 21.00 часова. 
Планирани број ученика: 40-67 (број учесника екскурзије коначно ће бити утврђен после добијања сагласности 
од стране родитеља, односно старатеља ученика). 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 06.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село. 07.30-08.00 

доручак између Новог Сада и Београда на аутопуту на одговарајућој бензинској пумпи. Око 09.00 часова долазак 

у Орашац, обилазак великог споменика Карађорђу, Марићеве јаруге и посета музеја посвећеног Карађорђу. Око 

10.00 часова долазак и посета Рисовачке пећине. Око 11.30 разгледање Аранђеловца и Буковичке бање, 

посета Градског музеја упознавање етнографске и историјске збирке. Око 13.00 часова ручак у неком 

ресторану у Аранђеловцу – ђачки мени (супа од поврћа, поховано пилеће бело месо, помфрит, мешана салата 

пијаћа вода у бокалима). Око 14.30 часова долазак на Опленац, посета и разгледање цркве Светог Ђорђа, 

задужбина краља Петра I, маузолеј породице Карађорђевић. Око 16.00 часова долазак у Тополу, посета и 

обилазак православне цркве и Карађорђевог конака. Повратак испред школе oko 21.00 часова.  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су члану 75. став 1. Закона и у складу са 
наведеним понуђач мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 
2.  Додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 76. Закона 
је да понуђач поседује или да има закључен уговор са лицем који поседује довољан број аутобуса за 
извођење екскурзија. 

Неопходно је доставити све доказе за додатне услове, док се обавезни услови доказују кроз изјаву 
која је саставни део конкурсне документације 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

На основу чл.77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Понуђач као 

доказ о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН може уместо доказа наведених, да достави „ИЗЈАВУ О 

ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ , дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. 

Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације. 

 Уколико понуду подноси понуђач  који наступа самостално образац изјаве оверава овлашћено лице 
понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник понуђача. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати  и потписују се 
изјаве од стране и понуђача и подизвођача.  
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  Образац 1             ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 

 

 

1                           ПОНУЂАЧА  

2                           ПОДИЗВОЂАЧА  

3                           ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

све обавезне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) за учешће у јавној набавци услуге- ђачка екскурзија ЈНМВ 3/2018. 

 

 

Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица: 

 

 

(име, презиме и функција) 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 

 

Наручилац задржава право да након отварања понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у складу са 

чланом 79.став 2  Закона о ЈН. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуда се подноси за сваку партију посебно на обрасцу понуде за одређену партију. 

Понуда мора да садржи:  
1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 
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5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи 
попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
 
Цена мора бити изражена у динарима по ученику. Цена се исказује са обрачунатим порезом на додатну 

вредност. Важност понуде је 60 дана од дана отварања.  

Рок и начин подношења понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 15.03.2018. године до 12.00 часова на адресу: Основна школа "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село, улица 

Др Имреа Киша број 34, 21226 Бачко Петрово Село.  

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

одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења. По истеку рока за 

подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов 

захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на 

коверти назначити следеће: 

““ЈНМВ br. 3/2018  – Екскурзија, НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан 

назив и адресу, телефон и електронску пошту, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4. Закона. 

Време и место отварања понуда. Јавно отварање понуда одржаће се дана 15.03.2018. године у 12.15 часова, 

на адреси наручиоца. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 3 дана од дана 

јавног отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана њеног 

доношења. 
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  Образац 2                                                     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Образац понуде бр. 2/1 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
1. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА – МАЛИ ИЂОШ (КАТАИ САЛАШ) 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Мали Иђош 

аутобусом туристичке класе. Око 09.00 часова долазак у Мали Иђош. Једнодневни боравак на Катаи салашу уз 

реализацију програма аниматора (креативне радионице, игре, разгледање садржаја на салашу – музеј 

пекарства, етно кућа на обали језера, упознавање домаћих животиња, јахање, вожња запрегама итд.). Ручак 

на Катаи салашу. Повратак испред школе око 19.30 часова.  

 

ПОНУДА ОБУХВАТА: 
- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак на салашу; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 3 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо: 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 
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5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 

Образац понуде бр. 2/2 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
2. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА – СУБОТИЦА – ПАЛИЋ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Суботицу 

аутобусом туристичке класе. Oko 9.00 часова долазак у Суботицум, доручак. Обилазак железничке станице 

Суботица. Шетња у центру Суботице. Посета Синагоги и Градском музеју. Посета изложбе слика (Палата Рајх). 

Посета Градске куће и Видиковца. Ручак у McDonalds-у – Happy meal. Oko 14.00 часова полазак за Палић. 

Посета ЗОО врту Палић. Шетња поред језера и у оближњем парку. Повратак испред школе oko 18.00 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 

- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак у McDonalds-у; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 4 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
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- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 

 Образац понуде бр. 2/3 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
3. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА – НОВИ САД – ПЕТРОВАРАДИН  - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – 

ТЕМЕРИН 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.30 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Нови Сад 

аутобусом туристичке класе. Око 08.40часова долазак у Нови Сад. Шетња Дунавским парком. Посета Музеју 

Војводине.Шетња Дунавском и Змај Јовином улицом, посета Саборној православној цркви и посета 

Римокатоличкој цркви имена Маријиног. Око 13.30 часова ручак у McDonalds-у (Happy meal). Око 14.00 часова 

полазак за Петроварадин.  Разгледање Петроварадинске тврђаве и посета Музеју града Новог Сада и 

катакомбама. Око 16.30 часова обилазак Сремских Карловаца, разгледање центра града. Око 17.30 часова 

полазак за Темерин и посета Мини зоо врту у Темерину. Повратак испред школе oko 19.30 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 

- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак у McDonalds-у; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 4 гратис места за наставнике пратиоце; 
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- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 

 Образац понуде бр. 2/4 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
4. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА – АВАЛСКИ ТОРАЊ – БЕОГРАД 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Београд 

аутобусом туристичке класе. Око 9.30 часова долазак за Београд. Доручак на паркингу аутобуса. Око 10.00 часова 

долазак и посета Авалском торњу и споменику Непознатог Јунака. Око 12.00 часова вожња по Београду. 

Разгледање и посета храма Св. Саве.  Ручак у неком ресторану у Београду – ђачки мени (супа и главно јело, 

пијаћа вода у бокалима). Шетња Кнез Михајловом улицом. Посета Золошкоом врту града Београда. Обилазак 

Калемегданске тврђаве, шетња до споменика победник. Повратак испред школе oko 20.00 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 
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- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- Ручак у неком ресторану у Београду; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 5 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 
 

 Образац понуде бр. 2/5 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
1. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА – ЦАРСКА БАРА – ИДВОР –ЗРЕЊАНИН  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за природни 

резерват Царсака бара аутобусом туристичке класе. Око 09.00 часова долазак и посета природног резервата – 
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вожња бродом. Око 12.30 часова ручак у хотелу Сибила (ђачки мени – супа, главо јело, пијаћа вода у 

бокалима). Око 13.30 одлазак у Идвор, посета музеју и породичној кући Михајла Пупина. Око 14.30 часова 

полазак за Зрењанин. Обилазак центра града, шетња ул. Краља Александра, Мали мост. Посета Градској кући 

и Градској башти. Посета Народном музеју Зрењанин. Посета римокатоличкој цркви светог Ивана 

Непомука(катедрала). Посета Српској православној цркви Успења Богородице(Светосавска црква).Повратак 

испред школе oko 21.00 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 

- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак у хотелу Сибила; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 4 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 

 Образац понуде бр. 2/6 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
6. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА – ВРШАЦ –  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
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Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 07.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село за Вршац 

аутобусом туристичке класе. Пауза за доручак код старог ресторана Платан. Око 09.45 часова долазак и посета 

спортског центра Миленијум и Градског парка. Посета римокатоличкој цркви Св. Герхард, слушање оргуља. 

око 11.45 часова посета Народном музеју у згради Конкордије и Апотеке на степеницама. Око 13.45 часова 

ручак у ресторану Пивница – ђачки мени (супа, бечка шницла,кромпир пире салата од купуса вода у 

бокалима). Од 14.45 часова Шетња у центру - посета Саборној цркви посвећеном Св. Николи.  Од 15.45 

Обилазак Вршачких планина – видиковац код Црквице и историјског споменика Куле из XIV века. Повратак 

испред школе oko 20.30 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 

- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак у ресторану Пивница; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 4 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  

 

 Образац понуде бр. 2/7 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ШАМУ МИХАЉ" У БАЧКОМ 
ПЕТРОВОМ СЕЛУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018.  

 
 7. ПАРТИЈА: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА – ТОПОЛА – ОПЛЕНАЦ – АРАНЂЕЛОВАЦ - ОРАШАЦ  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
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Назив и седиште Понуђача:  

 Матични број: 
 

ПИБ број: 
 

Жиро рачун број: 
 

Директор (или овлашћено лице): 
 

Особа за контакт: 
 

Број телефона/ факса: 
 

e-mail и web презентација: 
 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: У 06.00 часова полазак испред ОШ "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село. 07.30-08.00 

доручак између Новог Сада и Београда на аутопуту на одговарајућој бензинској пумпи. Око 09.00 часова долазак 

у Орашац, обилазак великог споменика Карађорђу, Марићеве јаруге и посета музеја посвећеног Карађорђу. Око 

10.00 часова долазак и посета Рисовачке пећине. Око 11.30 разгледање Аранђеловца и Буковичке бање, 

посета Градског музеја упознавање етнографске и историјске збирке. Око 13.00 часова ручак у неком 

ресторану у Аранђеловцу – ђачки мени (супа од поврћа, поховано пилеће бело месо, помфрит, мешана салата 

пијаћа вода у бокалима). Око 14.30 часова долазак на Опленац, посета и разгледање цркве Светог Ђорђа, 

задужбина краља Петра I, маузолеј породице Карађорђевић. Око 16.00 часова долазак у Тополу, посета и 

обилазак православне цркве и Карађорђевог конака. Повратак испред школе oko 21.00 часова.  

ПОНУДА ОБУХВАТА: 

- услугу превоза аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 

- трошкове и улазнице за све дестинације и активности предвиђене програмом; 

- ручак у неком ресторану; 

- осигурање деце од повреда на путовању; 

- услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); 

- 4 гратис места за наставнике пратиоце; 

- организацију и реализацију путовања у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године радним даном 
(понедељак – петак).  

 

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ОМ: динара. 

Важност понуде је 60 дана од дана отварања. 

 

Уз достављену понуду прилажемо:  

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2 
3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3 
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4 

5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5 

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6 

 

У   Овлашћено лице: 

Дана                                 године.  М.П.  
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ОБР. 3                                                                   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Закључен дана _____________ године, у Бачком Петровом Селу, између:  

1. Основне школе ’’Шаму Михаљ’’ у Бачком Петровом Селу, ул. Др Имреа Киша 34, ПИБ 100741618  (у даљем 
тексту: корисник услуга) коју заступа директор школе Беретка Ференц, с једне стране, и 
 

2. _____________________________________________________________________________________ (у даљем 
тексту: организатор путовања) коју заступа _____________________, с друге стране. 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора су међусобна права и обавезе организатора путовања и корисника услуга везана за 
организовање једнодневне ђачке екскурзије ученика __. разреда Основне школе ’’Шаму Михаљ’’ у Бачком 
Петровом Селу у школској 2017/2018. години за дестинацију: ________________________________. 
 

Члан 2. 
Екскурзија из члана 1. овог уговора реализоваће се у периоду од 07.05.2018. године до 31.05.2018. године на 

основу Програма екскурзија ученика __. разреда Основне школе ’’Шаму Михаљ’’ у Бачком Петровом Селу за 

школску 2017/2018. годину (Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 – партија бр. 

__). 

Тачан датум извођења екскурзије из члана 1. овог уговора уговорне стране одредиће споразумно.   

Члан 3. 
Саставни део овог уговора чине Програм ћачке екскурзије ученика___. Разреда Основне школе „Шаму Михаљ“ у 

Бачком Петровом Селу у школској 2017/2018. Години(Конкурсна документација ЈНМВ 3/2018), Општи услови 

путовања организатора путовања и писмене сагласности родитеља чија деца иду на уговорену екскурзију.  

Члан 4. 
У уговорену цену од ________ динара по ученику (словима: __________________) укључен је гратис за  
наставнике пратиоце. 

 
Члан 5. 

Корисник услуга се обавезује да организатору путовања на рачун број ______________________ који се води код 

пословне банке __________________ уплати укупну уговорену цену која ће бити обрачуната након повратка са 

екскурзије, а на основу реалног бројног стања учесника екскурзије. 

Корисник услуга ће уговорену цену из овог члана организатору путовања уплатити у две рате. Прва рата 

непосредно пре поласка, а друга рата након успешне реализације екскуризије из члана 1. овог уговора.   

Члан 6. 
Организатор путовања се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја на 

путевима. 

Члан 7. 
Организатор путовања се обавезује да ће за уговорену екскурзију: 
― превоз вршити аутобусом туристичке класе (са клима уређајем); 
― обезбедити све потребне улазнице и активности за реализацију програма екскурзије;  
― обезбедити услугу туристичког водича (по могућности двојезичног – мађарски језик); и 
― извршити осигурање деце од повреда на путовању.  
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Члан 8. 

Корисник услуга нема обавезе према организатору путовања ако се не испуне прописани услови за реализацију 

екскурзија, који се односе на број ученика чији су се родитељи изјаснили да им дете путује. 

Члан 9. 
Крајњи рок обавештења корисника услуга у случају отказивања путовања је 15 дана пре почетка путовања. 

 
Члан 10. 

У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој 

штети на лицу места уз присуство представника организатора путовања, наставника пратиоца и одговорног лица 

за предмет над којим је причињена штета (возач, власник ресторана итд.). 

Корисник услуга надокнадиће штету у року од 45 дана од дана пријема записника о насталој штети. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све оно што није 

изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези с применом овог уговора решавају споразумно, а ако то 

не буде могуће надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) 

примерак. 

Организатор путовања  Корисник услуга 
   

   
 

ОБР.5                                ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

екскурзије ученика, бр 3/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

                 Датум                                 М.П.                        Потпис понуђача 

____________________                                          _______________________ 
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  ОБР.5                       Образац структуре трошкова припреме понуде 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________ [навести назив понуђача], 

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

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

трошкова. 

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

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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ОБР.6               ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач.................................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке екскурзије ученика бр. 3/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине средине и да није имао забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                  __________________ 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 


