
 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНА  БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  

 

– ДРУМСКОГ ПРЕВОЗA И СМЕШТАЈА УЧЕНИКА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ НА 

ДРЖАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА   

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

(ЈНМВ бр. 2/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У одељку I – тачка 3. алинеја 1. ПАРТИЈА 1. мења се и иста сада гласи:  

- ПАРТИЈА 1 -  превоз аутобусом до 170 ученика и професора на Државно 
такмичење из физике за средње  школе које ће се одржати у Нишу (22.и 
23.03.2018), смештај у граду или околини највише до 30 км удаљености, у хотелу 
са најмање 3*, у двокреветним и трокреветним собама, 2 полупансиона (почетак 
са вечером, завршетак са доручком у самом хотелу), полазак из Београда у 
поподневним часовима 21.03.2018., повратак у Београд после подне 23.03.2018. 
године;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У одељку II – тачка 3. став 2. мења се и исти сада гласи:  

„Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде” или “Повлачење понуде” за JNMV br. –2 / 2018 од 19.02.2018. године - услуге 

друмског превоза и смештаја.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У одељку VI – образац 5/1. мења се и исти сада гласи:  

Образац 5/1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Датум:  

Потпис  

 

М.П. 

ПОНУЂАЧ:  

 
ПОНУДА бр. _______________  
(бр.из деловодника понуђача) 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.:  2 /2018  

 

                                     ПОНУДА – ПАРТИЈА 1 
- услуге превоза и смештаја ученика и 

наставника  у Нишу ПАРТИЈА 1  
    

  

   
 

  
Аутобуски превоз  Београд –Ниш - Београд (термин 21.-23.03.2018.)    

  - цена по особи без ПДВ-а 
динара  

Аутобуски превоз  Београд -Ниш -Београд (термин 21.-23.03..2018. )   

 - цена по особи са ПДВ-ом 
динара  

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА  ЗА  170 ОСОБА без ПДВ-а динара  

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА  ЗА  170 ОСОБА са ПДВ-ом динара  

Цена смештај у хотелу _______________________ по особи без ПДВ-а динара  

Цена смештај у хотелу ________________________ по особи са ПДВ-ом динара  

УКУПНА ЦЕНА СМЕШТАЈА ЗА  170 ОСОБА без ПДВ-а динара  

УКУПНА ЦЕНА СМЕШТАЈА ЗА  170 ОСОБА са ПДВ-ом динара  

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА 1 ПУТНИКА  БЕЗ ПДВ-А 
динара 

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА ЗА 1 ПУТНИКА  СА ПДВ-ОМ 

динара 

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА 170 ПУТНИКА  БЕЗ ПДВ-А 

динара 

УКУПНА ЦЕНА ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА ЗА 170 ПУТНИКА  СА ПДВ-ОМ 

динара 

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу:  

__________________;  

Рок важења понуде (минимум 60 дана) _______ од дана отварања понуде.  

 

Место почетка извршења услуге: Београд.  

Рок плаћања: ___ (                ) по извршењу услуге. 

(Напомена: минимум 15 дана по извршењу услуге) 



 

У одељку VI – образац 10/1. мења се и исти сада гласи:  

Образац 10/1  

  УГОВОР  О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 

Закључен у Београду, дана_____/________. године, између: 

1. ФОНДАЦИЈА АЛМАГИ, Београд, Краљице Наталије 37 коју заступа управитељ, 
Мирјана Катић (у даљем тексту Наручилац) и   

2. ___________________________________________________, кога заступа 

____________________, (у даљем тексту  Понуђач) 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац услуге спровео поступак јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ бр. 2/2018, а  Понуђач дао понуду дана ____/________.2018. 

године за ПАРТИЈУ 1., која је саставни део овог уговора.  

Члан 2. 

Предмет уговора  је услуга превоза аутобусом до 170 ученика и професора на Државно 

такмичење из физике за средње  школе које ће се одржати у Нишу (22.-23.03.2018), 

смештаја у граду или околини највише до 30 км удаљености, у хотелу са најмање 3*, у 

двокреветним и трокреветним собама, 2 полупансиона (почетак са вечером, завршетак са 

доручком у самом хотелу), полазак из Београда у поподневним часовима 21.03.2018., 

повратак у Београд после подне 23.03.2018. године – ПАРТИЈА 1 .;  

Услуга превоза и смештаја из става 1. подразумева до 170 ученика и наставника.  

Члан 3.  

Наручилац се обавезује да Понуђачу пружи све потребне податке о ученицима који ће 

путовати благовремено, односно најкасније уз захтев за издавање карте за путовање, који 

ће поднети чим буде знао имена свих путника,  као и сва потребна упутства која су 

неопходна за превоз из чл. 2 овог уговора. 

Члан 4.  

Наручилац задржава право да за одређено путовање тражи превоз за мањи број путника.  

У случају из става 1. Понуђач се обавезује да превоз ученика до одредишта изврши по истој 

појединачној цени (по путнику).   

Члан 5. 

Понуђач се обавезује да ће током трајања овог уговора и након његовог истека чувати као 

строго пословну тајну све податке везане за рад и пословање Наручиоца, који су му 



доступни или могу бити доступни при вршењу услуга из чл.1. овог уговора, односно да 

наведене податке неће без изричите писмене сагласности Наручиоца саопштавати и 

преносити трећем лицу.  

 

Члан 6.  

Наручилац се обавезује да Понуђачу за услуге из члана 2. овог уговора уплате врши на 
рачун број: __________________________________ код ________________________ 
банке.  и то ) износ од _________ ____________динара  нето,  односно износ од  ________   
динара, са ПДВ-ом (уколико је понуђач обвезник ПДВ-а);  

Плаћање се извршити, у року од 45 дана по испостављеном рачуну Понуђача.   

Члан 7.  

Наручилац задржава право и да раскине уговор уколико се такмичење из чл. 2. ст.1 

овог уговора откаже услед одлуке организатора такмичења.  

У случају из чл. 4. овог уговора, уговорне стране су сагласне да се закључи анекс на 

овај уговор у коме ће бити наведен тачан број ученика и износ који је Наручилац 

дужан да исплати Понуђачу за услуге које су предмет уговора или да се на фактури 

Понуђача наведе тачан број путника.  

Члан 8.  

Уговорне стране сагласно констатују да ће сарађивати по свим питањима битним за 

реализацију овог уговора. 

Измене и допуне Уговора могу се вршити споразумно у писаној форми.  

Члан 9. 

Уколико Понуђач не поступи према стандардима професије и са пажњом доброг 

привредника и  тиме угрози права и интересе Наручиоца, исти има право да Понуђачу да 

негативне референце. 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка.  

Члан 11.  

У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Београду.  

Члан 12.  



Овај уговор се закључује на одређено време почев од дана потписивања овог уговора па 

закључно са 25.03.2018.године, односно до повратака ученика са такмичења.      

ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ  

_________________                   М.П.   Мирјана Катић,управитељ  

 

 

 

НАПОМЕНА: све остало у Конкурсној документацији од 13.02.2018. остаје и даље на  
            снази.  


