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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-5-21/2019 
Дана: 13.6.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs 
 
 
 
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 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 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. 
 
 
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.  
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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 24.6.2019. године, до 10:30 часова. Јавно 
отварање понуда извршиће се 24.6.2019. године у 11:00 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. 
 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика, 
на страни 12/33. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
мења се део:  

 
9.2. Рок пружања услуга 
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 зависности од тога који услов пре наступи.  
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
9.2. Рок пружања услуга 
Понуђач се обавезује да услуге превоза ученика пружа у периоду од 1.9.2019. године до 
30.6.2020. године, а најдуже до утрошка средстава Наручиоца опредељених за предметну 
набавку, у зависности од тога који услов пре наступи.  
 
 
 

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика, 
на страни 21/33. у оквиру поглавља VI – Образац понуде, мења се део:  

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2019 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% 
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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% 
 
Рок и начин 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 није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок пружања услуга 

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 зависности од тога који услов пре 
наступи. 

 
Начин пружања услуге 

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 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 1.2.1/2019 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% 
 
Рок и начин 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 није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок пружања услуга 

Понуђач се обавезује да услуге превоза ученика 
пружа у периоду од 1.9.2019. године до 30.6.2020. 
године, а најдуже до утрошка средстава Наручиоца 
опредељених за предметну набавку, у зависности од 
тога који услов пре наступи. 

 
Начин пружања услуге 

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 
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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 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 1.2.1/2019 – Превоз ученика, 
на страни 27 и 28/33. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, мења се део:  

 
Члан 8. 

 
Уговорне стране су сагласне да укупан износ услуге превоза ученика основних и средњих 
школа и партиципације превозника у трошковима превоза ученика не може да прекорачи 
процењену вредност јавне набавке под редним бројем ЈН 1.2.1/2019, односно износ од 
6.363.636,00 динара без ПДВ-а за временски период из члана 9. овог уговора. 
Основица за утврђивање вредности превоза ученика основних и средњих школа и 
партиципације превозника у трошковима превоза ученика, то јест цена карата по релацијама 
превоза путника утврђује на основу дате понуде бр.________ од ___.___.2019. године а према 
обрасцу структуре цена.  
Цена возних карата по релацијама није фиксна и може се мењати у складу са тржишним 
кретањима, у распону до 5% од уговорене, с тим да је Пружалац услуге у обавези да тражи 
писмену сагласност од Наручиоца, за промену уговорене цене. 
Код фактурисања, основицу за израчунавање партиципације (попуста) превозника у 
трошковима превоза ученика без ПДВ-а чини основна цена аутобуских карата без ПДВ-а. 
Партиципација превозника у трошковима превоза ученика основне школе износи 20%, док 
партиципација превозника у трошковима превоза ученика средње школе износи 30%. Код 
фактурисања износ партиципације се помножи са 2 (релација правца и назад) и помножи са 
бројем школских дана за текући месец утврђеним Правилником о школском календару за 
основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019 годину („Сл. лист 
АПВ“, бр.27/2018) и Правилником о школском календару за средње школе са седиштем на 
територији АПВ за школску 2018/2019 годину („Сл. лист АПВ“, бр.27/2018) и помножи са 
бројем корисника приградског превоза и партиципације посебно исказан за сваку релацију 
превоза.  
На обрачуну Пружалац услуге је дужан да искаже цену аутобуских карата без и са ПДВ-ом, 
цену аутобуских карата уз попуст од 20% код школске деце без и са ПДВ-ом, односно 30% 
код деце средњешколског узраста без и са ПДВ-ом, како је наведено у обрасцу структуре цена 
из понуде Пружаоца услуге, број школских дана за текући месец утврђен Правилником о 
школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019 
годину („Сл. лист АПВ“, бр.27/2018) и Правилником о школском календару за средње школе 
са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019 годину („Сл. лист АПВ“, бр.27/2018) и 
број корисника превоза и партиципације. 
Овај Уговор може се анаксирати само у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Члан 9. 
 

Овај Уговор производи правна дејства у периоду од годину дана од дана потписивања 
овлашћених лица обе уговорне стране, а најдуже до утрошка средстава одређених у члану 8. 
овог Уговора, у зависности од тога који услов пре наступи. 
Утрошком средстава Наручиоца опредељених за предметну набавку пре истека рока из става 
1. овога члана, овај Уговор престаје да важи, о чему Пружаоц услуге обавештава Наручиоца. 
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ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Члан 8. 
 
Уговорне стране су сагласне да укупан износ услуге превоза ученика основних и средњих 
школа и партиципације превозника у трошковима превоза ученика не може да прекорачи 
процењену вредност јавне набавке под редним бројем ЈН 1.2.1/2019, односно износ од 
6.363.636,00 динара без ПДВ-а за временски период из члана 9. овог уговора. 
Основица за утврђивање вредности превоза ученика основних и средњих школа и 
партиципације превозника у трошковима превоза ученика, то јест цена карата по релацијама 
превоза путника утврђује на основу дате понуде бр.________ од ___.___.2019. године а према 
обрасцу структуре цена.  
Цена возних карата по релацијама није фиксна и може се мењати у складу са тржишним 
кретањима, у распону до 5% од уговорене, с тим да је Пружалац услуге у обавези да тражи 
писмену сагласност од Наручиоца, за промену уговорене цене. 
Код фактурисања, основицу за израчунавање партиципације (попуста) превозника у 
трошковима превоза ученика без ПДВ-а чини основна цена аутобуских карата без ПДВ-а. 
Партиципација превозника у трошковима превоза ученика основне школе износи 20%, док 
партиципација превозника у трошковима превоза ученика средње школе износи 30%. Код 
фактурисања износ партиципације се помножи са 2 (релација правца и назад) и помножи са 
бројем школских дана за текући месец утврђеним Правилником о школском календару за 
основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2019/2020 годину („Сл. лист 
АПВ“, бр.25/2019) и Правилником о школском календару за средње школе са седиштем на 
територији АПВ за школску 2019/2020 годину („Сл. лист АПВ“, бр.25/2019) и помножи са 
бројем корисника приградског превоза и партиципације посебно исказан за сваку релацију 
превоза.  
На обрачуну Пружалац услуге је дужан да искаже цену аутобуских карата без и са ПДВ-ом, 
цену аутобуских карата уз попуст од 20% код школске деце без и са ПДВ-ом, односно 30% 
код деце средњешколског узраста без и са ПДВ-ом, како је наведено у обрасцу структуре цена 
из понуде Пружаоца услуге, број школских дана за текући месец утврђен Правилником о 
школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2019/2020 
годину („Сл. лист АПВ“, бр.25/2019) и Правилником о школском календару за средње школе 
са седиштем на територији АПВ за школску 2019/2020 годину („Сл. лист АПВ“, бр.25/2019) и 
број корисника превоза и партиципације. 
Овај Уговор може се анаксирати само у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Члан 9. 
 

Понуђач се обавезује да услуге превоза ученика пружа у периоду од 1.9.2019. године до 
30.6.2020. године, а најдуже до утрошка средстава Наручиоца одређених у члану 8. овог 
Уговора, у зависности од тога који услов пре наступи. 
Утрошком средстава Наручиоца опредељених за предметну набавку пре истека рока из става 
1. овога члана, овај Уговор престаје да важи, о чему Пружаоц услуге обавештава Наручиоца. 
 
 

                                                                                                          Комисија  
                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


