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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

1. Назив наручиоца: Центар дечјих летовалишта и опоравилиштаграда Београда 

 

2. Адреса наручиоца: 11000 Београд, Рисанска број 12. 

 

3. Интернет страница наручиоца: www.cdlbgd.rs 

 

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

5. Врста предмета јавне набавке: УСЛУГЕ 

 

6. Опис предмета набавке: Услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари   

(превозна линија Бајина Башта - Митровац на Тари и натраг)  

 

7. Шифра из општег речника набавке – 60100000 – услуге друмског саобраћаја 

 

8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

9. Лице за контакт: Јована Зекавица, jovana.zekavica@cdlbgd.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација има 33 стране. 

 

 

http://www.cdlbgd.rs/
mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
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II – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Предмет јавне набавке су услуге – превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари 

(превозна линија Бајина Башта - Митровац на Тари и натраг), шифра из општег 

речника набавке - 60100000 – Услуге друмског саобраћаја  

 

          ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

                                    СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И ЗАХТЕВА 
 
Бр. 
линија 

 

Назив  
линије 

Дужина  
линије 

(КМ) 

Број 
путника 
06.15/ 

07.15 

часова 

Број 
путника 
13.15/ 

14.15 

часова 

Број 
путника 
20.15/ 

21.15 

часова 

Просеч.
број 
путника 

дневно 

Просеч
. број 
км 

дневно 

Број 
обрта 
дневно 

радним 

данима 

Оквиран
број 
дана у 

2019/ 

2020 
години 
који ће 
превозн
ик бити 
ангажов
ан 

 
 
1 

Бајина 
Башта- 
Митровац 
на Тари- 
Бајина 

Бајина  

 
 

48 

 
 

42/3 

 
 

25/42 

 
 

3/25 

 
 

140 

 
 

144 

 
 

3-4 

 
 

330 

Правац у довозу :Аутобуска станица Бајина Башта, Ватрогасни дом, Болница, Стара трикотажа, Црни врх, 

Бушинско поље, Малишевац, Бресто,  Бесеровина, Сплавиште, Перућац и Митровац на Тари. 
Правац у одвозу : Митровац на Тари, Перућац, Сплавиште, Бесеровина, Бресто, Малишевац, Бушинско 
поље,Црни врх, Стара трикотажа, Болница, Ватрогасни дом и Аутобуска станица Бајина Башта 

 линије које полазе у 06.15 ч и 13.15 ч возе се аутобусом 
 линија која полази у 20.15 ч вози се минибусом/аутобусом у зависности од потреба 

наручиоца уз претходну најаву наручиоца  

 

Понуђач се обавезује на следеће: 
- да се за празне вожње у једном смеру цена  умањује за 30%, 

- да се за превоз мини бусом цена умањује за 30%, 
- у случају указане потребе за ангажовање превоза у међусмени превозник се обавезује да 

обезбеди минибус за превоз запослених уз претходну најаву наручиоца најкасније један дан 

пре дана потребне вожње, 
- сатница поласка (ред вожње) аутобуса/минибуса подложна је измени искључиво у 

случају указане потребе наручиоца уз претходну најаву наручиоца најкасније један дан 
пре дана потребне измене, 

- уколико постоји потреба наручиоца да запослени остану прековремено (дуже) на објекту, 
понуђач се обавезује да сачека запослене на објекту (максимално до 4 сата чекања), 
у зависности од захтева наручиоца и превезу их у Бајину Башту по наведеној рути. 
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III– УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним 

набавкама, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке понуђач доказује достављањем доказа. 

 

Ред. 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона о јавним 

набавкама); 

Доказ: Изјава – Образац 4 

Уколико Наручилац додатно захтева: 

-Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног Суда 

Напомена: 

Понуђачи који су регистровани у регистру који 

води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе овај доказ јер је јавно 

доступан на интернет-страници Агенције за 

привредне регистре. 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона о јавним набавкама); 

Доказ: Изјава – Образац 4 

Уколико Наручилац додатно захтева: 

-Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, 

односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

Напомена:  

Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности редовног 

кривичног оделења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити и 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
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СУДА на чијем подручју је 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 

и кривично дело примања мита. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала. 

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања 

мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника, дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. 

-Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

Доказ: Изјава – Образац 4 

Уколико Наручилац додатно захтева: 

-Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 
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државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона о јавним 

набавкама); 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације 

Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

4. 

Да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити 

животне средине и да нема 

забрану обављања делатности 

која је на снази у време 

подношења понуде. 

(чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама) 

Доказ: Изјава – Образац 4 

Напомена: 

- Изјаву морају да потпишу и овере печатом 

сви понуђачи. Уколико понуду подноси 

група понуђача, ова изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

5. 

Важећа дозвола за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке 

Доказ: Решење издато од стране Министарства 

за саобраћај са важећим регистрационим 

роком, којим се дозвољава обављање 

делатности. 

  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1. Понуђач мора да буде власник или закупац најмање 1 (једног) регистрованог аутобуса и 

2 (два) минибуса. 

-Доказ: Копије очитаних саобраћајних дозвола (и копије Уговора о закупу, ако је закуп у 

питању) 

 

2. Изјава, дата под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу, да Понуђач има 

обезбеђен паркинг простор за сва возила. 

Доказ: Изјава печатирана и потписана од стране овлашћеног лица понуђача - ОБРАЗАЦ 5 

 

3. Понуђач мора да има најмање 4 радно ангажованих лица (стално запослени, ангажовани 

по уговору о привремено – повременим пословима или уговору о делу) на пословима који 

су у вези са предметом јавне набавке. 

-Доказ: фотокопије уговора о раду или делу и фотокопијом обрасца  пријава на осигурање  

старије од датума упућивања позива понуђачима. 

 

4. Понуђач се обавезује да својим аутобусима превози само запослене центра 

дечјих летовалишта и не сме примати друге путнике. 

Доказ: Изјава под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ће превозити 

само запослене Центра дечјих летовалишта печатирана и потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача - ОБРАЗАЦ 6 
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5. Да понуђач у тренутку подношења понуде има закључена минимум 3 (три) уговора о 

превозу  са различитим референтним наручиоцима 

-Доказ: Копије уговора. 

 

6. Да рачун понуђача у последње три године није био у блокади. 

-Доказ: Потврда Народне банке Србије да пословни рачун није у блокади у последње три 

године које претходе отварању понуда (2016., 2017. и 2018.) 

 

 

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

јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона о јавним набавкама. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном 

документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то 

доказује. 

•  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том 

случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Додатне услове група понуђача 

испуњава заједно, осим оних услова које сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни, 

како је дефинисано конкурсном документацијом. Поред обавезних услова, наручилац 

конкурсном документацијом одређује које још додатне услове сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни и на који начин то доказује. 

•  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) 

до 4) Закона о јавним набавкама, сходно чл. 78. Закона о јавним набавкама. 

•  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 (односи се на све обавезне и 

додатне услове). 

•  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. 

•  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. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 
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• Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

НАПОМЕНА:  Уколико Наручилац има сумње, о доказима да ли понуђач испуњава 

неки од услова утврђених конкурсном документацијом, Наручилац 

може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе 

којима потврђује испуњеност услова, као и да изврши 

проверу/увид на лицу места. 

НАПОМЕНА:  Уколико понуђач са којим је закључен уговор из јавне набавке  

престане да испуњава један од дефинисаних услова конкурсном 

документацијом у обавези је ОДМАХ да обавести Наручиоца о 

насталој промени. 

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати 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. 

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

страницама надлежних органа. Понуђач је у обавези да наведе у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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IV – КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  

 

 

KРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ - "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА"  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 

БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   

 

 

Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће се 

доделити понуђачу који је понудио дужи рок важности понуде.  
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V – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 (Образац 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА број _______________ од ___.___.2019. године 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  бр. 03/2019 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1 Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача:  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача (e-mail):  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

2 Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача:  



   

Верзија: 2                                                                Ознака: К.3.01-2                                                      Страна 13 од 33 

 

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача (e-mail):  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 
Напомена:  
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико 
има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  
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Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Напомена:  
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) 

ПОНУДА број _______________ од ___.___.2019. године 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2019 

ОПИС Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Трошкови  превоза по пређеном 

дужном километру аутобуса 

  

 

Рок важења понуде: ___ (минимум 60) календарских дана од дана отварања понуде 

Начин и рок плаћања: одложено, у року од 45 дана од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за 

обављену услугу превоза. 

- за празну вожњу у једном смеру цена се умањује за 30%, 

- за превоз мини бусом цена се умањује за 30% 

- у случају указане потребе за ангажовање превоза у међусмени превозник се обавезује да обезбеди 

минибус за превоз запослених уз претходну најаву наручиоца најкасније један дан пре дана потребне 

вожње, 

- сатница поласка (ред вожње) аутобуса/минибуса подложна је измени искључиво у случају указане 

потребе наручиоца уз претходну најаву наручиоца најкасније један дан пре дана потребне измене, 

- уколико постоји потреба наручиоца да запослени остану прековремено на објекту, понуђач се 

обавезује да сачека запослене на објекту (максимално до 4 сата чекања), у зависности од захтева 

наручиоца и превезу их у Бајину Башту по наведеној рути. 

 

Посебне погодности: 

Датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 м.п.  

   

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2019     

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама 

ПОНУЂАЧ:  

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

Ред. 

број 
Врста трошкa Доказ Износ трошка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

УКУПАН износ трошкова припремања понуде:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове 
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова 
(члан 88. став 2. ЗЈН). У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкови прибављања средстава 
обезбеђења.У случају да понуђач наводи трошкове припремања понуде, потребно је да наведе врсту трошкова, 
цену и доказ. Наведени трошкови надокнађују се само у случају прописаном у члану 88. став 3. (обустава 
поступка из разлога на страни наручиоца). 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 м.п.  

   

 

 

 



   

Верзија: 2                                                                Ознака: К.3.01-2                                                      Страна 17 од 33 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у вези набавке услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна 

линија Бајина Башта - Митровац на Тари и натраг) изјављујемо под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно, односно да је понуда 

поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересовним лицима 

 

 

Датум:____________  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 м.п.  

   

   

   

   

   

Напомена: 
- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Образац 3) 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2019 

 

 

 

 

 

 

Понуђач, _______________________________________________________________, 

даје: 
(назив понуђача) 

 

 

 

 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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  (Образац 4) 
   

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ 03/2019 

 
 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ____________________________________________ у отвореном поступку 

поступку јавне набавке услуга – Превоз запослених у ПЈ Митровац на Тари 

(превозна линија Бајина Башта - Митровац на Тари и натраг), број ЈН 03/2019, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

 
 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

 м.п.  

   
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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(Образац 5) 

 

 

Понуђач, _______________________________________________________________, 

даје: 
(назив понуђача) 

 

 

 

                  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2019 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам 

услове утврђене конкурсном документацијом: да имам обезбеђен паркинг простор за сва 

возила. 

 

Ова изјава служи као доказ о испуњености услова предвидених конкурсном документацијом 

наруциоца Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда  за јавну набавку 

услуга услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна линија Бајина 

Башта-Митровац на Тари и натраг), у отвореном поступку јавне набавке бр. 03/2019. 

 

 

 

   

   

Датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 м.п.  

   

   

   

   

Напомена: Изјаву морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду 

подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(Образац 6) 

   

 

Понуђач, _______________________________________________________________, 

даје: 
(назив понуђача) 

 

 

 

 

И З Ј А В У  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2019 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се  обавезујем да ћу 

својим аутобусима превозити само запослене Центра дечјих летовалишта и 

опоравилишта града Београда и да нећу примати друге путнике на релацији и по 

реду вожње предвиђеним овом конкурсном документацијом. 

  

Ова изјава служи као доказ о испуњености услова предвиђених конкурсном документацијом 

наруциоца Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда  за јавну набавку 

услуга услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна линија Бајина 

Башта-Митровац на Тари и натраг), у отвореном поступку јавне набавке бр. 03/2019. 

 

 

 

   

   

Датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 м.п.  

   

 

 

 

 

  

   

   

Напомена: Изјаву морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду 

подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI – МОДЕЛ УГОВОРА 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 03/2019 за набавку услуга - 

Услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна линија Бајина Башта-

Митровац на Тари и натраг) 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА:  

 

У  Г  О  В  О  Р  

О пружању услуга аутобуског превоза 

 

 

Закључен  дана  __.__.2019. године. 

 

1. Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, ул. Рисанска  бр. 12, 

Београд,  матични број 07036205; ПИБ 100268221; тек. рачун бр. 840-256667-16, код 

Управе за Трезор, кога заступа директор Тања Сантрач (у даљем тексту: Корисник)  

 

и 

 

2.  __________________________ са седиштем у  ______________, ул. _____________ бр. 

___, матични број ____________________; ПИБ _______________; тек. рачун бр. 

__________________ код _____________ банке, које заступа ______________, 

_________________  

(у даљем тексту: Превозник). 

 

__________________________________________________________________                                            

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  (* подизвођач) (*остали из групе понуђача) 

 

Уговорне  стране  констатују:  

 

- да је Наручилац – Корисник, Одлуком о покретању поступка број: ___ од __.__.2019. 

године, у складу са чланом  53. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 116/08) спровео отворен поступак јавне набавке бр. 03/2018, чији је предмет 

набавке услуга -  Услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна 

линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг), редни број набавке 03/2019 

објављеног на Порталу јавних набавки дана __.__.2019. године,   

- да је Превозник доставио понуду број ___ од __.__.2019. године, која у потпуности 

одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу уговора и 

чини његов саставни део, 

- да Корисник у складу са чланом 108 Закона, на основу понуде Превозника и Одлуке о 

додели уговора број ___ од __.__.2019. године (попуњава Наручилац) закључује овај 
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уговор са Превозником о  набавци услуга -  услуге превоза запослених у ПЈ Митровац 

на Тари (превозна линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг), у отвореном 

поступку  јавне набавке.  

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја услуга - услуге аутобуског превоза запослених у ПЈ 

Митровац на Тари (превозна линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг) у 

отвореном поступку јавне набавке, број 03/2019, за коју је позив објављен на Потралу 

јавних набавки __.__.2019. године. 

 

Члан 2. 

 

Превозник се обавезује да  пружи услугу из члана 1. овог уговора на начин и под условима 

утврђеним овим уговором, конкурсном документацијом, техничком спецификацијом и 

понудом Превозника која чини саставни део овог уговора. 

  

Члан 3. 

 

Превоз ће бити обављен према распореду који сачињава Корисник превоза, а на основу 

техничке спецификације у конкурсној документацији. У случају указане потребе, Корисник 

услуга задржава право за кориговањем распореда превоза или ангажовањем додатне 

међусмене за превоз запослених уз претходну најаву Превознику 1 (један) дан раније. 

Уколико се укаже потреба Корисника да запослени који се превозе остану прековремено 

(дуже) на објекту Митровац на Тари због обављања посла, понуђач се обавезује да сачека 

запослене (максимално до 4 сата чекања), у зависности од захтева наручиоца, и превезе 

их у Бајину Башту по наведеној рути. 

 

Члан 4. 

 

Превозник се обавезује  да обезбеди потребан број аутобуса/минибуса по спецификацији 

Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда. 

Превозник се обавезује да својим аутобусима превози само запослене Центра дечјих 

летовалишта и не сме примати друге путнике. 

Превозник се обавезује да у складу са одредбама Закона о основама безбедности  

саобраћаја на путевима обави превоз , уговорен чланом 1. овог Уговора, у смислу да се 

превоз врши одморним возачима и технички исправним аутобусима. 

Превозник сноси све трошкове превоза (путне таксе, таксе на аутобусе, трошкове 

дезинфекције аутобуса , осигурања путника у превозу, порезе, доприносе и слично).  

 

Члан 5. 

 

У случају квара на аутобусима или застоја због кривице превозника, превозник је дужан да 

исти отклони у што краћем року или да изврши адекватну замену истог у што краћем 

периоду и настави започети превоз. 
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Члан 6. 

 

По извршеном превозу Уговорне стране сачињавају записник са евентуалним примедбама 

и договарају накнаду за евентуално претрпљену штету због учињених пропуста. 

 

 

Члан 7. 

 

Корисник услуга се обавезује да услуге из члана 1. Уговора уплати на текући рачун 

превозника бр. ________________ отворен код ___________ банке у року од 45 дана од 

дана пријема уредно испостављене фактуре за извршену услугу превоза запослених за 

претходни месец. Превозник се обавезује да на фактури назначи укупан број пређених 

километара по дану, укупан број дана у месецу у којима је извршена услуга превоза, цену 

по километру и основ за умањење уколико је било празних вожњи или уколико се превоз 

обављао минибусом под условима наведеним у конкурсној документацији.  

 

Члан 8. 

 

Трошкови  превоза по пређеном дужном километру аутобуса износе_________ динара без 

ПДВ-а, односно _______ динара са урачунатим ПДВ-ом. Укупна уговорена вредност 

износиће максимално до 6.363.636,36 динара без ПДВ-а односно 7.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом.  

У цену превоза су урачунати сви трошкови, укључујући и трошкове осигурања путника.  

Цена услуге се може кориговати у случају да дође до промене елемената цене који утичу 

на формирање цене превоза, сходно расту потрошачких цена  у Републици Србији које 

објављује Републички завод за статистику, или расту цена основних импута који утичу на 

превоз: гориво,минимална цена рада. 

 

Члан 9. 

 

Превозник се обавезује да Кориснику приликом потписивања Уговора достави средство 

обезбеђења: 

 

 - 1 (једну) бланко сопствену меницу за добро извршење посла са пратећим 

меничним овлашћењем у 2 (два) примерка, копијом ОП обрасца, копијом картона 

депонованих потписа (оверен од стране пословне банке) и потврдом о регистрацији менице 

код НБС. Менично овлашћење треба да гласи на износ од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а. 

Рок важења средства финансијког обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 

од дана извршења свих уговорних обавеза.  
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 У случају да Превозник са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из 

уговора, (а нарочито услове везане за рок важења понуде-цена, ) Корисник има право да 

реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране Превозника. 

 

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране ће све евентуалне спорове решавати споразумно а ако то није могуће, 

уговара се надлежност Привредног  суда у Београду. 

 

 

Члан 11. 

 

Уговор се закључује максимално до износа процењене вредности на период од годину дана.  

Обавезе које доспевају у 2020. години биће предвиђене финансијским планом наручиоца 

за 2020. годину. 

 

Члан 12. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава 

свака Уговорна страна. 

 

 

 

 

 

         Превозник                                                                                      Корисник   

                            Директор   

                                                                                                                                                                                        

______________________,                                                               _________________                                                                                                                          

                                                      Тања Сантрач 
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VII – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи све потребне информације, упутства и обрасце потребне 

за правилно састављање понуде, као и критеријуме за избор најповољније понуде. 

Понуђачи су дужни да доставе понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: набавка услуга превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари 

(превозна линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг) 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом.  

Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена код понуђача и потписана од 

стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име 

понуђача или групе понуђача. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и 

без уписивања између редова. 

Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који чине 

саставни део ове конкурсне документације.  

Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, 

додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у 

попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке 

парафира и овери печатом. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности  разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће 

одбити као неосноване. 

 

Понуђач подноси понуду у једној запечаћеној коверти са назнаком "Понуда за набавку 

услуга - услуге превоза запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна линија 

Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг), јавна набавка број: 03/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ". 

Понуђач доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање 

или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком 

(јемствеником) у целину и запечаћене. 

На полеђини запечаћене коверте обавезно назначити пун назив, адресу и телефон 

понуђача и контакт особу. 
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Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних 

набавки, односно до петка 12.07.2019. године, до 10:00 часова. 

Адреса Наручиоца за достављање понуда: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда, Рисанска број 12, 11000 Београд. Понуда приспела по истеку датума и сата 

одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка 

отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношења понуде са варијантама није дозвољено.  

 

 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока 

за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, запечаћено, означено и 

достављено у складу са условима из конкурсне документације, а коверта ће бити поред 

тога назначена ознаком "Измена понуде" или "Повлачење". 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

 

ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ САМО У ЈЕДНОЈ ПОНУДИ 

 

Један понуђач може да се појави само у једној понуди – и то као понуђач који наступа 

самостално, као подизвођач или члан групе понуђача. 

Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде 

одбити, као неприхватљиве. 

 

ПОНУЂАЧ 

 

Понуду може поднети понуђач који насупа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

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

понуди или као подизвођач.  

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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.  

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

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

преко тог подизвођача. 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, по пријему уредне фактуре 

(рачуна), у року од 45 дана. 

 

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.  

 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА 

И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену морају бити 

урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  

У случају да понуђач одобрава Наручиоцу попуст на цену, исти попуст мора бити урачунат 

у коначну понуђену цену у Обрасцу понуде. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у 

конкурсној документацији.  

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока 

трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена. 

 

 

Гаранција за добро извршење посла: 

 

• Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у тренутку закључења 

уговора као средство финансијског обезбеђења тј. гаранцију за добро извршење посла 

преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем 

у 2 (два) примерка, копијом ОП обрасца, копијом картона депонованих потписа (оверен од 

стране пословне банке) и потврдом о регистрацији менице код НБС. Менично овлашћење 

треба да гласи на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Рок важења средства финансијког обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 

од дана извршења свих уговорних обавеза.  
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ТАЈНОСТ ПОСТУПКА 

 

Наручилац се обавезује 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; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 

пријава.  

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. 

Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, 

као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, 

као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име 

изабраног понуђача. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у 

складу са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 

споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну 

у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке 

у смислу закона којим се уређује тајност података. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 

обзира на степен те поверљивости. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 

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

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније (5) 

пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

Захтеве проследити искључиво путем електронске поште на mail: jovana.zekavica@cdlbgd.rs 
Радно време наручиоца је од 07:30 до 15:30 часова. 

Захтеви који су пристигли на маил наручиоца после  15:00   часова радним даном, викендом 

и празницима сматраће се да су пристигли првог наредног радног дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
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НАПОМЕНА:  Тражење додатних информација и објашњења у вези са 

припремањем понуде и конкурсном документацијом усменим путем 

или телефоном, није дозвољено. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

Уколико је потребно наручилац ће захтевати од понуђача писаним путем додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 

да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

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

одбити као неприхватљиву. 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ( у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

 

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на електронску 

адресу наручиоца: jovana.zekavica@cdlbgd.rs и препорученом пошиљком са повратницом 

на адресу Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12. 

Београд. Захтев за заштиту права доставља се радним данима од понедељка до петка, у 

радно време наручиоца од 07:30 до 15:30  часова.  

 

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

радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 

Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

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 рока из члана 149., став 3. Закона о јавним 

набавкама сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 (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 захтева из члана 149., став 3. и 4. Закона о 

јавним набавкама а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 

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 о јавним набавкама; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 120.000,00 динара. 
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Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 

права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 

свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 

захтеву за заштиту права. 

 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 

комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 

наслов. 

 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да 

садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

 

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 

објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама прихватиће се: 

 

1. Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средства реализован, као и 

датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или другa ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 

таксе, као и назив подносиоца захтева зазаштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печетом, која садржи све елементе, из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10) за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

 

Детаљније упуство понуђачи могу да нађу на следећем линку: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Образац 1 – „Образац понуде“ 

Образац 3 – „Изјава о независној понуди“ 

Образац 4 – „Изјава понуђача о испуњењу услова из члана. 75. Закона“  

Образац 5 – „Изјава да има обезбеђен паркинг простор за сва возила“ 

Образац 6 – „Изјава којом се понуђач обавезује да ће превозити само запослене Центра 

дечјих летовалишта“ 

VI део – Модел уговора 

Докази наведени у делу III Конкурсне документације.  

 

НАПОМЕНА: Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени 

Уколико понуда не садржи све оно што чини обавезну садржину понуде биће  

одбијена. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач је дужан да попуни модел Уговора и на задњој страни овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата  елементе модела Уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

Уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел Уговора. 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

о јавним набавкама.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона о јавним набавкама.   

 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 120 минута након истека рока за подношење понуда, 

односно дана 12.07.2019. године у 12:00 часова, у просторијама наручиоца - Центар 

дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд.  

Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда, непосредно пре 

отпочињања рада Комисије. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који 

преузимају примерак записника. 

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда 

достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања. 

 
 


