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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 1.2.1/2018 – Превоз ученика, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2018 – Превоз ученика,
на страни 5/34. у оквиру поглавља III – Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис
тражених услига, мења се:
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 – Српски Крстур – Ђала и обрнуто,

3)

Нови Кнежевац – Санад – Чока – Сента и обрнуто,

4)

Нови Кнежевац – Кањижа – Суботица 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.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
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,
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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 1.2.1/2018 – Превоз ученика,
на страни 12/34. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду,
мења се:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином пружених услуга, а у складу са закљученим
уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања месечног рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називом и количином пружених услуга, а у складу са
закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс на основу предрачуна, с тим да износ месечног
аванса не може бити већи од износа који је фактурисан у претходном месецу.

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2018 – Превоз ученика,
на страни 21/34. у оквиру поглавља VI – Образац понуде, мења се:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2018 јесу услуге превоза ученика основних и средњих
школа и партиципација превозника у трошковима превоза ученика.
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Укупна цена без ПДВ-а

__________ динара без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

__________ динара са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а уз попуст од 20%

__________ динара без ПДВ-а
уз попуст од 20%

Укупна цена са ПДВ-ом уз попуст од 20%

__________ динара са ПДВ-ом
уз попуст од 20%

Укупна цена без ПДВ-а уз попуст од 30%

__________ динара без ПДВ-а
уз попуст од 30%

Укупна цена са ПДВ-ом уз попуст од 30%

__________ динара са ПДВ-ом
уз попуст од 30%
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од
дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно
наведеним називом и количином пружених услуга, а
у складу са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђач се обавезује да услуге превоза ученика
пружа у периоду од годину дана од момента
закључивања уговора, а најдуже до утрошка
средстава Наручиоца опредељених за предметну
набавку, у случају да овај услов буде испуњен пре
истека периода на који се уговор закључује.
Понуђач се обавезује да ће уговорене услуге
извршити својим аутобусима, са својим персоналом,
стручно, квалитетно и на високом професионалном
нивоу.
Деца из свих насеља морају бити у својим матичним
школама најкасније 15 минута пре почетка наставе
сваког радног дана по школском календару, док
повратак ученика мора бити организован најкасније
30 минута по завршетку наставе свих разреда.

Рок и начин плаћања

Рок пружања услуга

Начин пружања услуге

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

____ дана од дана отварања понуда

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2018 јесу услуге превоза ученика основних и средњих
школа и партиципација превозника у трошковима превоза ученика.
Укупна цена без ПДВ-а

__________ динара без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

__________ динара са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а уз попуст од 20%

__________ динара без ПДВ-а
уз попуст од 20%

Укупна цена са ПДВ-ом уз попуст од 20%

__________ динара са ПДВ-ом
уз попуст од 20%

Укупна цена без ПДВ-а уз попуст од 30%

__________ динара без ПДВ-а
уз попуст од 30%

Укупна цена са ПДВ-ом уз попуст од 30%

__________ динара са ПДВ-ом
уз попуст од 30%
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Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од
дана испостављања месечног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином пружених
услуга, а у складу са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс на основу
предрачуна, с тим да износ месечног аванса не може
бити већи од износа који је фактурисан у
претходном месецу.
Понуђач се обавезује да услуге превоза ученика
пружа у периоду од годину дана од момента
закључивања уговора, а најдуже до утрошка
средстава Наручиоца опредељених за предметну
набавку, у случају да овај услов буде испуњен пре
истека периода на који се уговор закључује.
Понуђач се обавезује да ће уговорене услуге
извршити својим аутобусима, са својим персоналом,
стручно, квалитетно и на високом професионалном
нивоу.
Деца из свих насеља морају бити у својим матичним
школама најкасније 15 минута пре почетка наставе
сваког радног дана по школском календару, док
повратак ученика мора бити организован најкасније
30 минута по завршетку наставе свих разреда.

Рок и начин плаћања

Рок пружања услуга

Начин пружања услуге

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

____ дана од дана отварања понуда

4) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2018 – Превоз ученика,
на страни 22-23/34. у оквиру поглавља VII – Образац структуре цене са упутством како да
се попуни, мења се:

km

Релација
(превоз у једном
правцу)
1

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%)

2

3

4

5

6

7

Ђала-Српски Крстур
Ђала-Нови Кнежевац
Ђала-Чока
Ђала-Сента
Ђала-Кањижа
Ђала-Суботица
Српски Крстур-Нови
Кнежевац
Српски Крстур-Чока
Српски Крстур-Сента
Српски КрстурКањижа
Српски КрстурСуботица
Нови Кнежевац-Чока
Нови Кнежевац-Сента
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Нови КнежевацКањижа
Нови КнежевацСуботица
Филић-Нови
Кнежевац
Филић-Чока
Филић-Сента
Филић-Кањижа
Рабе-Банатско
Аранђелово
Рабе -Нови Кнежевац
Рабе-Кањижа
Рабе-Суботица
Рабе-Чока
Рабе-Сента
Мајдан-Банатско
Аранђелово
Мајдан- Нови
Кнежевац
Мајдан-Кањижа
Мајдан-Суботица
Мајдан-Чока
Мајдан-Сента
Подлокањ-Банатско
Аранђелово
Подлокањ-Нови
Кнежевац
Подлокањ-Кањижа
Подлокањ-Суботица
Подлокањ-Чока
Подлокањ-Сента
Банатско АранђеловоНови Кнежевац
Банатско АранђеловоКањижа
Банатско АранђеловоСуботица
Банатско АранђеловоЧока
Банатско АранђеловоСента
Сигет-Нови Кнежевац

5

Сигет-Кањижа
Сигет-Суботица
Сигет-Чока
Сигет-Сента

УКУПНО

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

km

Релација
(превоз у једном
правцу)
1

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%)

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 КрстурКањижа
Нови Кнежевац-Чока
Нови Кнежевац-Сента
Нови КнежевацКањижа
Филић-Нови
Кнежевац
Филић-Чока
Филић-Сента
Филић-Кањижа
Рабе-Банатско
Аранђелово
Рабе -Нови Кнежевац
Рабе-Кањижа
Рабе-Чока
6

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 АранђеловоНови Кнежевац
Банатско АранђеловоКањижа
Банатско АранђеловоЧока
Банатско АранђеловоСента
Сигет-Нови Кнежевац
Сигет-Кањижа
Сигет-Чока
Сигет-Сента

УКУПНО

5) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2018 – Превоз ученика,
на страни 29/34. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, мења се:
Члан 12.
Наручилац ће услуге плаћати на текући рачун Пружаоца услуга по пријему рачуна, са тачно
наведеним називом и количином пружених услуга, у року од највише 45 дана.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:
Члан 12.
Наручилац ће услуге плаћати на текући рачун Пружаоца услуга у року од најдуже 45 дана од
дана испостављања месечног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином
пружених услуга.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс на основу предрачуна, с тим да износ месечног
аванса не може бити већи од износа који је фактурисан у претходном месецу.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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