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Наручилац: Српско народно позориште 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

Интернет страница: www.snp.org.rs 

 

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 

бр. 124/12; 14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-1531/1-2020 од 

25.06.2020. године, упућује се 

 

П О З И В 
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности број 20/20 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности услуга је – услуга превоза 

ансамбла. Ознака из општег речника набавке: 60170000 - Најам 

возила за превоз путника са возачем. Предмет ЈНМВ, ближе је одређен 

техничком спецификацијом, у обрасцу понуде. 

2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који 

испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15). 

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН се доказује на основу члана 77. став 4. 

ЗЈН  писменом изјавом (обр.6) датом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, који образац је у конкурсној документацији, а за додатне 

услове је наведен начин доказивања у обрсцу 5 конкурсне документације  . 

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена са свим траженим 

документима и поднета у складу са овим Позивом и конкурсном 

документацијом која је у прилогу Позива. 

4. До промене цене (корекције  уговорене цене) може доћи током  

реализације уговора у случају        ако средњи курс Еура код НБС (Народне 

банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи   курс за Еуро код 

НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени 

проценат. Такође до промене цене услуге може доћи уколико дође до 

промене цене нафтних деривата у Републици Србији, промене цене сирове 

нафте на светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту 

добара (акцизе и сл.).  Корекција цене се може извршити за проценат 

поскупљења у односу на дан закључења уговора. Корекција цене се може 

извршити за наведени проценат, и будуће услуге. 

5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или 

лично на адресу:  Српско народно позориште 

                21000 Нови Сад 

                Позоришни трг бр.1 

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у 

канцеларију 314 на III спрату (писарница).   

Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да 

има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на 

полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 

06.07.2020. године до 09:30 часова. 
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7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, 

у просторији бр. 112, у 10:00 часова, дана 06.07.2020. године. 

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача 

обавезан је поднети пуномоћ Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања 

понуда. 

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже 

понуђене цене, под истим условима. 

10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и 

неприхватљиве  понуде ће бити одбијене. 

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца 

www.snp.org.rs, на Порталу јавних набавки  или у седишту Наручиоца 

сваким радним даном од 10 до 13 часова. 

12. Особа за контакт:  

-  Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  

  mail: javne.nabavke@snp.org.rs 
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Наручилац: Српско народно позориште 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

У П У Т С Т В О 
понуђачима како да сачине понуду 

 

 

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде. 

2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, 

штампаним словима. 

3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом 

овлашћеног лица. 

4. Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача. 

6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже у 

еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на 

дан отварања понуда. 

7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену 

количину; укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и 

са ПДВ-ом. 

8. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова,  неће се сматрати 

поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама. 

10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена. 

Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом  укупном ценом, избор 

ће се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом 

критеријума I - број возила које поседује понуђач . Понуђач са већим бројем 

возила ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом понуђеном 

најнижом ценом. Уколико и тај елемент буде исти, онда ће се изабрати понуда 

понуђача са повољнијим следећим елементом критеријума II- услов и начин 

плаћања (понуђач који понуди дужи рок одложеног плаћања, имаће предност  у 

односу на остале понуђаче са истом понуђеном најнижом ценом).  

      11. Модел уговора и сви обрасци,  који су саставни део конкурсне   документације 

морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, попуњен, парафиран и оверен 

печатом и послати  на адресу Наручиоца заједно са осталим обрасцима 

конкурсне  документације на начин како је то наведено. 

12. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу, у року од 5  дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин 

како је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом 

садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН. Све информације се могу наћи на 

интернет адреси www.kjn.gov.rs 

 

13. Уговор о  ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока  за 

подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски услови. 
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Српско народно позориште 

Позоришни трг 1 

Нови Сад 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                  

 

 

Ред.

бр 

назив опис 

1 Услуга превоза ансамбла, 

Спецификација (врста превозних 

средстава ) је детаљно описана у 

обрасцу понуде (обр.4) 

Година производње превозних средстава не сме бити 

старија од 2010. године. 

Аутобуси морају бити високе туристичке класе са 

климом, ТВ-ом, видеом и тоалетом, који мора бити на 

располагању путницима.  Минибус мора бити високе 

туристичке класе. Возила морају бити технички 

исправна и у уредном стању,   и услугом интернета на 

територији Републике Србије . 

Возила морају испуњавати стандард ЕУРО 3. 

Приколица мора бити носивости минимум 500 кг 

(килограма) 

      Минимални број седишта која превозна средства 

морају да имају су наведена прецизније у обрасцу Услови 

(образац 5) 

 

 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/12; 14/15; 68/15), као и техничких карактеристика се доказује попуњавањем, потписивањем 

одговорног лица понуђача и оверавањем печатом обрасца Изјаве (образац 6.) који је саставни 

део конкурсне документације, ако није другачије захтевано да се докаже у условима за учешће 

понуђача  (образац 5 конкурсне документације). Наручилац задржава право да тражи додатно 

доказивање испуњености услова и техничких карактеристика, личним увидом или у виду 

документације, уколико сматра да је неопходно. 
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  УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова  («Службени гласник РС», бр. 86/15) у 

обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су: 

 1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ 

 

 

Укупну вредност понуде без ПДВ-а израчунаћете тако што ћете сабрати све ставке (врсте превоза) 

по км за количину од 1000км без ПДВ-а и аутодану без ПДВ-а (односно колоне 2 и 5 из табеле), а 

укупну вредност понуде са ПДВ-ом израчунаћете тако што ћете сабрати све ставке (врсте превоза) 

по км за количину од 1000км са ПДВ-ом и аутодану са ПДВ-ом (односно колоне 4 и 6 из табеле). 
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П О Н У Д А 

                                                      за  JНМВ  

                                                        услуга превоза ансамбла 

                                                                    број: 20/2020 

 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

 

(обавезно попунити генералије) 

 

 

 

1. Понуду дајемо:   а)самостално б)као заједничку      в) као група понуђача    (заокружити).  

2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 

 

3. Вредност понуде без ПДВ-a (збир колона 2 и 5 табеле) _________________ 

      словима: _______________________________________________________ 

 

4. Вредност понуде са ПДВ-ом (збир колона 4 и 6 табеле)_________________  

       словима: _______________________________________________________ 

 

5. Eлемент критеријума I- укупан број возила које поседује понуђач у свом возном парку: _____,  

и појединачно:  

 број аутобуса од мин. 91 (91+2 за возаче) комерцијалних места: ________ 

 број аутобуса од мин. 70 (70+2 за возаче) комерцијалних места: ________ 

 број аутобуса од мин. 57 (57+2 за возаче) комерцијалних места: ________ 

 број аутобуса од мин. 49 (49+2 за возаче) комерцијалних места: ________ 

 број минибуса од мин. 20 (20+2 за возаче) комерцијалних места: _______   

 

6. Елемент критеријума II - услов и начин плаћања (аванс није дозвољен): 

_________________________________________________________________ 

7. Рок за поручивање превозног средства: Наручилац је дужан да Извршиоцу најави потребну 

услугу минимум _______ дана од дана када је услуга потребна (поласка на дестинацију). 

8. Рок за отказивање нарученог превозног средства: Наручилац је дужан да Извршиоцу откаже 

резервисану (наручену) услугу минимум ______ дана од дана када је превозно средство требало 

бити ангажовано. 

 

Аутодан је до пређених 300км и задржавање аутобуса дуже од 12 часова, а до 24 часа. 

 

 

6/21 

 



Обр.4 

  

 

 

 

Ред

.бр 

назив 1.  

Цена по 1 

км без 

ПДВ-а 

2.  

цена по 

км без 

ПДВ-а за 

количину 

од 1000км 

(цена из 

колоне 1 

помножен

а са 1000) 

3.  

Цена по 1 

км  са 

ПДВ-ом 

 

4. 

Цена по 

км  са 

ПДВ-ом 

за 

количину 

од 1000км 

(цена из 

колоне 3 

помножен

а са 1000) 

5. 

Цена по 

једном 

аутодану 

до 300км 

без ПДВ-

а 

6.  

Цена по 

једном 

аутодану  

до 300км 

са ПДВ-

ом 

1 Превоз аутобусом од 

мин. 91 комерцијалних 

места у међуградском  

саобраћају 

      

2 Превоз аутобусом од 

мин. 91 комерцијалних 

места у међународном  

саобраћају 

      

3 Превоз аутобусом од 

мин. 70 комерцијалних 

места у међуградском  

саобраћају 

      

4 Превоз аутобусом од 

мин. 70 комерцијалних 

места у  међународном 

саобраћају 

      

5 Превоз аутобусом од 

мин. 70 комерцијалних 

места у  локалном 

саобраћају 

      

6 Превоз аутобусом од 

мин. 57 комерцијалних 

места у међуградском  

саобраћају 

      

7 Превоз аутобусом од 

мин. 57 комерцијалних 

места у међународном  

саобраћају 

      

8 Превоз аутобусом од 

мин. 57 комерцијалних 

места у локалном  

саобраћају 

      

9 Превоз аутобусом од 

мин. 49 комерцијалних 

места у међуградском  

саобраћају 

      

10 Превоз аутобусом од 

мин. 49 комерцијалних 

места у међународном  

саобраћају 
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11 Превоз аутобусом од 

мин. 49 комерцијалних 

места у локалном 

саобраћају 

      

12 Превоз минибусом од 

мин.20 комерцијалних 

места  у локалном 

саобраћају 

      

13 Превоз минибусом од 

мин.20 комерцијалних 

места  у међуградском 

саобраћају 

      

14 Превоз минибусом од 

мин.20 комерцијалних 

места  у међународном 

саобраћају 

      

 

15 

Услуга коришћења 

приколице за аутобус 

која је носивости 

минимум 500 кг 

(килограма) у 

међуградском 

саобраћају 

    

 

 

  

16 Услуга коришћења 

приколице за аутобус 

која је носивости 

минимум 500 кг 

(килограма)у 

међународном 

саобраћају 

      

               

      

                          УКУПНО =            

(не 

сабирати 

збирно- 

укупно 

колону 1)                                    

 (не 

сабирати 

збирно- 

укупно 

колону 3) 

   

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  је збир колона 2 и 5 из табеле, односно  укупна вредност 

понуде са ПДВ-ом је збир колона 4 и 6 из табеле. 

 

Комерцијална места су искључиво седишта обезбеђена за превоз путника. На комерцијална места 

долазе још места за возаче, којих мора бити минимум 2 седишта. 

 

 

У _____________,  

дана _______________                                                Овлашћено лице                                                                                      

 

М.П.               _______________________                                  
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Наручилац: Српско народно позориште 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

У С Л О В И 
прописани чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама за учешће понуђача у поступку јавне 

набавке 

 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члана 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. (брисана);  

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

 

Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јн се доказују 

испуњавањем, потписивањем и оверавањем печатом обрасца Изјаве (образац 6) 

који је саставни део конкурсне документације. 

 

За додатне услове, докази су понаособ наведени који се морају приложити уз 

понуду. 

 

Додатни услови: 

1. да понуђач поседује лиценцу за превоз путника Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије за 

међународни и домаћи линијски превоз путника у друмском саобраћају, 

ванлинијски превоз путника и посебан линијски превоз путника и да 

поседује лиценцу (Извод лиценце) за свако возило - доказ: приложити уз 

понуду копију лиценце или привремене лиценце за фирму (уколико је 

понуђач у процедури добијања лиценце), и копију извода лиценце за свако 

возило, а на захтев Наручиоца, понуђач је дужан да донесе на увид 

оригинал лиценцу или привремену лиценцу . 

 

2. да понуђач има најмање 8 (осам) запослених возача „Д“ категорије ( са 

квалификационом картицом) на неодређено време или на одређено време. 

Доказ : приложити уз понуду копију М обрасца. Сваки од  возача мора да 

поседује квалификациону картицу- доказ:  приложити уз понуду копију  

9/21 



Образац. 5 

 

 

квалификационе картице за сваког возача или копију потврде о пријему 

захтева за издавање сертификата о стручној компетенцији и 

квалификационе картице возача и копију возачке дозволе. 

 

3. да поседује у власништву, под закупом  или под лизингом најмање 11 

следећих врста превозних средстава чија година производње  не сме 

бити старија од 2010. године: 2 мини-буса од  минимум 20 комерцијалних 

седишта, 2 аутобуса од минимум 49 комерцијалних седишта, 4 аутобуса од 

минимум 57 комерцијалних седишта, 2 спратна аутобуса  од минимум 70 

комерцијалних седишта, 1 спратни аутобус од минимум 91 комерцијалног 

седишта -доказ: приложити уз понуду копију очитаних саобраћајних 

дозвола за свако од 11 наведених превозних средстава и копију уговора о 

закупу (ако је возило под закупом). Ако је возило под лизингом, 

приложити уз понуду копију уговора о лизингу. 

Комерцијална седишта су искључиво седишта за превоз путника и на тај 

број седишта долазе још минимум 2 седишта која су искључиво за возаче, 

односно на број седишта која су наведена у саобраћајној дозволи, одузима 

се број седишта за возаче како би се добио број комерцијалних седишта. 

 

4. да поседује у власништву или под закупом  најмање 1 приколицу за 

аутобус која је носивости минимум 500 кг (килограма). доказ : приложити 

уз понуду  копију саобраћајне дозволе. 

 

5. да понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци омогући 

наручиоцу да најмање 12 часова пре поласка на дестинацију на коју треба 

да превезе путнике, може да наручилац прегледа превозно средство којим 

ће се превести на утврђену дестинацију и уколико наручилац има одређене 

замерке, понуђач их отклони или нађу адекватну замену. 

 

6. Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да на 

захтев наручиоца у року од 24 часа сачини калкулацију (понуду) за дату 

дестинацију. 

 

 

 

Наручила задржава право да за све копије може тражити Оригинале на увид. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 

75.Закона о јавним набавкама и о 

прихватању услова из документације за 

јнмв број _____ 

 

Назив понуђача/ 

подизвођача: 

(заокружити) 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о 

јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из 

документације за јавну набавку мале вредности број 

__________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

М.П. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 

75.Закона о јавним набавкама и о 

прихватању услова из документације за 

јнмв број _____ 
 
                  ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 
 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну 

набавку мале вредности број __________________ 

 
    ПОНУЂАЧ ЧЛАН 

 ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

       ________________________ 

М.П.      (потпис овлашћеног лица) 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 

75.Закона о јавним набавкама и о 

прихватању услова из документације за 

јнмв број _____ 
 

  ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански број:  

Лице овлашћено за 

потписивање уговора (пуно 

име и презиме и функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012; 14/15; 68/15), ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну 

набавку мале вредности број __________________ 

 
ПОНУЂАЧ ЧЛАН 

 ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

М.П. ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: Изјаву мора да потпише и овери  печатом сваки  понуђач из групе, па 
образац умножити онолико пута колико је потребно.   
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) , 

______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање 

понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне 

набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, поднео независно , без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                      

 

 

 

                                                                                  М.П.                                   ______________________    

 

 
* Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити појединачно потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, те у том смислу Образац треба умножити у потребном броју примерака.  

 

 

 

 14/21 



Образац. 8 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 

68/15 и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15), достављам  

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

 

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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           МОДЕЛ УГОВОРА 

(Понуђач попуњава, парафира и оверава 

  сваку страну чиме потврђује да 

  прихвата елементе модела Уговора) 

   

               

Број:  

Датум:  

Нови Сад 

 

На основу члана  61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС 

бр.124/2012; 14/15; 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) и члана 37. Статута Српског 

народног позоришта, закључује се 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Закључен између: 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 

које заступа директор установе културе-  управник Зоран Ђерић (у даљем тексту: 

Наручилац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, с 

једне стране 

и 

____________________________________________, кога заступа ______________ 

(фирма, место и адреса)           (функција)  

 

________________________ (у даљем тексту: Извршилац),  ПИБ:______________,  

(име и презиме) 

 

шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

     Члан 1.   

Предмет Уговора  је набавка услуга – превоз ансамбла.  

Врста, количина и цена услуга, исказане  су у спецификацији Наручиоца и 

прихваћеној Понуди Извршиоца број: ______________ од ________2020.године. 

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог 

Уговора. 

Овај Уговор се закључује на одређено време на период од 1 (једне) године, 

односно  до утрошка финансијских средстава предвиђених уговором . 

 

     Члан 2.    
Извршилац ће вршити услуге из члана 1. овог Уговора у складу са потребама 

Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно, у периоду  

трајања  овог Уговора.  

Аутодан је задржавање превозног средства дуже од 12часова, а до 24 часа и до 

пређених 300км. 

Наручилац је обавезан да  сваку појединачну услугу најави Извршиоцу најмање  

________ дана, од дана када су Наручиоцу потребне услуге.   
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     Члан 3. 

Извршилац гарантује да ће  услуге   из члана 1. овог Уговора бити извршене у 

утврђеном року, стручно, квалитетно  и без грешака. 

Уколико услуге не буду извршене на начин из става 1. овог члана, Наручилац 

може раскинути овај Уговор, наплатити меницу за добро извршење посла или 

захтевати од Извршиоца да сноси трошкове превоза у целокупном износу или у 

одређеном проценту, а у зависности од степена  пружене услуге од стране 

Извршиоца. 

Извршилац се обавезује да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року 

од 5 радних дана од дана потписивања уговора, предати Наручиоцу бланко соло 

меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а. 

 

Члан 4. 

Наручилац је дужан да Извршиоцу најави потребну услугу писменим путем 

минимум _______ дана од дана када је услуга потребна (поласка на дестинацију). 

Уколико Извршилац не обезбеди благовремено наручену услугу, дужан је да 

обезбеди тражену услугу о свом трошку у нивоу квалитета који би извршилац 

пружио.  

Наручилац је дужан да Извршиоцу откаже резервисану (наручену) услугу 

минимум ______ дана од дана када је превозно средство требало бити 

ангажовано, односно услуга пружена. Уколико Наручилац не испоштује рок за 

отказивање услуге, Наручилац сноси трошкове услуге које није отказао на време. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

      

Члан 5. 

Уговорне стране прихватају цену за појединачне услуге које је Извршилац дао у 

својој Понуди. 

Укупна уговорена вредност уговора износи до висине процењене вредности јавне 

набавке по Одлуци  Наручиоца о покретању поступка . 

 

Обавезе наручиоца које доспевају у 2021.години ће бити реализоване највише до 

износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 

 

     Члан 6. 

Уговорена цена услуге се може мењати након закључења Уговора, уколико се 

стекну услови. До промене цене услуге  (корекције  уговорене цене) може доћи 

током  реализације уговора у случају        ако средњи курс Еура код НБС 

(Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи   курс за Еуро 

код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени 

проценат. Такође до промене цене услуге може доћи уколико дође до промене 

цене нафтних деривата у Републици Србији, промене цене сирове нафте на 

светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе и 

сл.).  Корекција цене се може извршити за проценат поскупљења у односу на дан 

закључења уговора. У случају да су се стекли услови за промену цене, 

Извршилац је обавезан да поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за 

промену цена, са списком услуга за које захтева промену цена, уз образложење. 

Наручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана пријема захтева, обавести 

Извршиоца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену  
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цене. 

Уколико су стране сагласне са променама цена, мора се закључити Анекс 

уговора. 

Нове цене се могу примењивати само на будуће услуге. 

 

     Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност  извршене услуге  на 

следећи начин (аванс није дозвољен): __________________________________, у 

року од _____дана од дана ____________________________________________, на 

текући рачун број: _________________________, _________________банка. 

Плаћање се врши сукцесивно, по свакој појединачној извршеној услузи.  

Обавезе наручиоца које доспевају у 2021.години ће бити реализоване највише до 

износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 8. 

Услуге које су предмет овог Уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и 

количине) Наручиоца за период трајања уговора. 

Наручилац задржава право корекције уговорених количина услуга, у случају 

измењених околности у пословању Наручиоца.  

 

     Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облигационим односима.  

  

     Члан 10. 

Уговорне  стране су сагласне да  све евентуалне спорове  решавају споразумно.  

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана,  уговорне 

стране уговарају  надлежност  стварно надлежног  суда у Новом Саду. 

 

 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку 

уговорну страну. 

 

Уговор је закључен у Новом саду, дана _____________године. 

 

 

    

    Извршилац        Наручилац 

Директор установе културе    

У п р а в н и к  

__________________                             Зоран Ђерић 

       (заступник) 
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На основу  Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 

54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)  менични 
дужник  п р е д а ј е  

 
  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 
ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
Српско народно позориште 

Седиште и адреса: 

 

Нови Сад 

Позоришни трг 1 

Матични број: 

 

08066469 

Порески број: 

 

101651637 

Текући рачун: 

 

840-515668-80 

НБС 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 

услова за исплату. 

           Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење 

посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности –  

услуга превоза ансамбла (ЈНМВ 20/2020). 

           Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 

року трајања уговора о јавној набавци. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од ________динара 

(словима:___________________) што представља 10% без ПДВ од износа Уговора о 

јавној набавци коју је Менични дужник потписао са меничним повериоцем.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 

да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге 

за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења 

уговора о јавној набавци 20/2020 дође до промене лица овлашћених за заступање, 

лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других 

промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 

надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

 

Датум  издавања                                                        Потпис овлашћеног лица  

овлашћења:                                                                    меничног дужника 

                                                                           

                                                                     М.П.    ________________________        
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НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да 

у року од 5 радних дана након потписивања уговора достави: 

- бланко, соло меницу 

- копију захтева/потврде за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 

- копију депо картона 

- образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

добро извршење посла 

 

__________________________________________________________________________________ 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

у поступку јавне набавке мале вредности –број 20/2020 

 

 
Понуђач: _____________________________________  

 

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења 

уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду 

бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 

меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана 

дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења. 

 
У _________________                                                              Овлашћено лице:                                 

Дана: ______________     М.П.                                                                                           

                                   

______________________    
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Српско народно позориште 

Позоришни трг 1 

Нови Сад 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  

О поштовању обавеза  

из члана 75. став 2. ЗЈН 
 

 

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

 

И З Ј А В У 
 

 

 

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке- _________________________________ изјављује под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да: 

 

а) понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

б)  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде број ___________  од ______. 2020. године, којом понуђач узима учешће у 

поступку јавне набавке број ЈНМВ 20/2020 – услуга превоза ансамбла. 
 

 

 

 

 

                Датум:                                          Потпис и овера печатом понуђача: 

 

 

___________________                            м.п.                  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

     

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан 

групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве. Уколико је понуда поднета са 

подизвођачем, подизвођач потписује и оверава печатом ову изјаву. 
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