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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика,
на страни 5/33. у оквиру поглавља III – Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис
тражених услуга, мења се део:
1. Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуга – Услуге које су предмет
набавке обухватају следеће релације:
1)

Нови Кнежевац – Филић – Банатско Аранђелово – Сигет – Банатско Аранђелово
– Подлокањ – Банатско Аранђелово – Мајдан – Рабе и обрнуто,

2)

Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово – Сигет – Банатско Аранђелово –
Подлокањ – Банатско Аранђелово – Мајдан-Рабе – Банатско Аранђелово – Нови
Кнежевац – Српски Крстур и обрнуто,

3)

Нови Кнежевац – Српски Крстур – Ђала и обрнуто,

4)

Нови Кнежевац – Санад – Чока – Сента и обрнуто,

5)

Нови Кнежевац – Кањижа и обрнуто.

Деца из свих насеља морају морају бити у својим матичним школама најкасније 15
минута пре почетка наставе, сваког радног дана по школском календару.
Повратак деце организовати, најкасније у року од пола сата по завршеној настави свих
разреда.
Потребно је исказати и збир понуђене цене возних карата по релацијама за набавку
услуга – превоза ученика основних школа умањен за 20%, са и без ПДВ-а, и ученика
средњих школа умањен за 30%, са и без ПДВ-а, по основу партиципације превозника у
трошковима превоза ученика, рачунајући као основицу основну цену карте.
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:
2. Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуга – Услуге које су предмет
набавке обухватају следеће релације:
1)

Нови Кнежевац – Филић – Банатско Аранђелово – Сигет – Банатско Аранђелово
– Подлокањ – Банатско Аранђелово – Мајдан – Рабе и обрнуто,

2)

Нови Кнежевац – Српски Крстур – Ђала и обрнуто,

3)

Нови Кнежевац – Санад – Чока – Сента и обрнуто,

4)

Нови Кнежевац – Кањижа и обрнуто.

Деца из свих насеља морају морају бити у својим матичним школама најкасније 15
минута пре почетка наставе, сваког радног дана по школском календару.
Повратак деце организовати, најкасније у року од пола сата по завршеној настави свих
разреда.
Потребно је исказати и збир понуђене цене возних карата по релацијама за набавку
услуга – превоза ученика основних школа умањен за 20%, са и без ПДВ-а, и ученика
средњих школа умањен за 30%, са и без ПДВ-а, по основу партиципације превозника у
трошковима превоза ученика, рачунајући као основицу основну цену карте.

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика,
на страни 10/33. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду,
мења се део:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр.
ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 24.04.2019. године, до 10:00 часова. Јавно
отварање понуда извршиће се 24.04.2019. године у 10:30 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр.
ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 25.04.2019. године, до 12:30 часова. Јавно
отварање понуда извршиће се 25.04.2019. године у 13:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика,
на страни 22/33. у оквиру поглавља VII – Образац структуре цене са упутством како да се
попуни, мења се део:

km

Релација
(превоз у једном правцу)

Цена
без ПДВ-а

Цена
са ПДВ-ом

Цена
без ПДВ-а
(попуст од
20%)

Цена
са ПДВ-ом
(попуст од
20%)

Цена
без ПДВ-а
(попуст од
30%)

Цена
са ПДВ-ом
(попуст од
30%)

1

2

3

4

5

6

7

Ђала-Српски Крстур
Ђала-Нови Кнежевац
Ђала-Чока
Ђала-Сента
Ђала-Кањижа
Српски Крстур-Нови Кнежевац
Српски Крстур-Чока
Српски Крстур-Сента
Српски Крстур-Кањижа
Нови Кнежевац-Чока
Нови Кнежевац-Сента
Нови Кнежевац-Кањижа
Филић-Нови Кнежевац
Филић-Чока
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Филић-Сента
Филић-Кањижа
Рабе-Банатско Аранђелово
Рабе -Нови Кнежевац
Рабе-Кањижа
Рабе-Чока
Рабе-Сента
Рабе-Српски Крстур
Мајдан-Банатско Аранђелово
Мајдан- Нови Кнежевац
Мајдан-Кањижа
Мајдан-Чока
Мајдан-Сента
Мајдан-Српски Крстур
Подлокањ-Банатско
Аранђелово
Подлокањ-Нови Кнежевац
Подлокањ-Кањижа
Подлокањ-Чока
Подлокањ-Сента
Подлокањ-Српски Крстур
Банатско Аранђелово-Нови
Кнежевац
Банатско Аранђелово-Кањижа
Банатско Аранђелово-Чока
Банатско Аранђелово-Сента
Банатско Аранђелово-Српски
Крстур
Сигет-Нови Кнежевац
Сигет-Кањижа
Сигет-Чока
Сигет-Сента
Сигет-Српски Крстур

УКУПНО
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:

km

Релација
(превоз у једном правцу)

Цена
без ПДВ-а

Цена
са ПДВ-ом

Цена
без ПДВ-а
(попуст од
20%)

Цена
са ПДВ-ом
(попуст од
20%)

Цена
без ПДВ-а
(попуст од
30%)

Цена
са ПДВ-ом
(попуст од
30%)

1

2

3

4

5

6

7

Ђала-Српски Крстур
Ђала-Нови Кнежевац
Ђала-Чока
Ђала-Сента
Ђала-Кањижа
Српски Крстур-Нови Кнежевац
Српски Крстур-Чока
Српски Крстур-Сента
Српски Крстур-Кањижа
Нови Кнежевац-Чока
Нови Кнежевац-Сента
Нови Кнежевац-Кањижа
Филић-Нови Кнежевац
Филић-Чока
Филић-Сента
Филић-Кањижа
Рабе-Банатско Аранђелово
Рабе -Нови Кнежевац
Рабе-Кањижа
Рабе-Чока
Рабе-Сента
Мајдан-Банатско Аранђелово
Мајдан- Нови Кнежевац
Мајдан-Кањижа
Мајдан-Чока
Мајдан-Сента
Подлокањ-Банатско
Аранђелово
Подлокањ-Нови Кнежевац
Подлокањ-Кањижа
Подлокањ-Чока
Подлокањ-Сента
Банатско Аранђелово-Нови
Кнежевац
Банатско Аранђелово-Кањижа
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Банатско Аранђелово-Чока
Банатско Аранђелово-Сента
Сигет-Нови Кнежевац
Сигет-Кањижа
Сигет-Чока
Сигет-Сента

УКУПНО

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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