
Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”
Studentski dom „Evropa” - Еurópa Kollégium Egyetemista Központ

Нови Сад / Újvidék

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), а у вези с Одлуком о покретању поступка
јавне  набавке  ЈНМВ  2/2018  број  213/K/18/VIII-1  од  дана  08.02.2018.  године,  Комисија  за  јавне  набавке
образована  Решењем  о  образовању комисије  за  јавну  набавку  ЈНМВ  2/2018  број:  213/K/18/VIII-2  од  дана
08.02.2018. године припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ  ОРГАНИЗОВАЊА ЕДУКАТИВНОГ ПУТОВАЊА 

ЈНМВ  02/2018

Конкурсна документација садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци
- Предмет јавне набавке

2. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,  рок извршења,  место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

3. Техничка документација и планови
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:

ЗЈН) и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5. Критеријуми за доделу уговора
6. Обрасци који чине саставни део понуде

-образац понуде
- образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
-образац трошкова припреме понуде
-образац изјаве о независној понуди
-образац изјаве на основу члана 79. став 10. Закона 
- образац референтна листа
- образац менично овлашћење

7. Модел уговора
8. Упутство понуђачима како да сачине понуду
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”, 21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 11
Интернет страница: www.europakollegium.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна  јавна  набавка  спроводи  се  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  у  складу  са  Законом  и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН МВ 02/2018  је услуга организовања едукативног путовања 
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

4. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

5. Контакт (лице или служба) 
Тимеа Мужика Тот, телефон: 021/6371-377, имејл:timea.muzsika@eukol.rs

1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН МВ 02/2018  је услуга организовања едукативног путовања 
- назив и ознака из општег речника набавке: Услуге путничких агенција и сличне услуге -63510000
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума
Не спроводи се поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума.

2.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
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ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2)1) врста, техничке карактеристике (спецификације): 
Услуга организације едукативног путовања станарима Студентског дома „Европа“обухвата
услугу превоза и услугу смештаја за 50 путника. Дестинација је Италија у периоду између 1.
маја и 6. маја 2018. године. 
Цена треба да садржи: 
• хотелски смештај за 50 путника 

• исхрана за 50 путника 

• путно осигурање за 50 путника 

• превоз за 50 путника 

• лиценцирани водичи, на територији Италије, који ће пратити групу и локалне водиче
на наведеним дестинацијама. 

• улазнице за наведене дестинације

Понуђач је дужан да уз понуду достави Програм путовања за поднету понуду као и Опште
услове путовања. 
2)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: 
Полазак је из Новог Сада, Ћирила и Методија 11 (Студентски дом „Европа“)
Превоз: један аутобус високе туристичке класе (клима, двд,). 
Понуђач  сачињава  Програм  путовања,  и  доставља  га  уз  понуду у  складу са  условима  у
техничкој спецификацији и то: 
Обавезни елементи: 
1. ДАН    (01.05.)
Вечерњи полазак из Новог Сада. Директна вожња, преко Хрватске и Словеније…
2. ДАН   (02.05.) … за Италију. Пауза у Ферари. Ручак у ресторану . Наставак путовања до 
бање Монтекатини Терме.
Долазак у бању. Смештај у хотел ***. Слободно време до вечере за одмор и шетњу. 
 УСЛУГЕ:  РУЧАК-ВЕЧЕРА – НОЋЕЊЕ
3. ДАН  (03.05.)           Ранији полазак за Фиренцу.  Разглед града пешице са локалним
водичем : Базилика Сан Лоренцо са капелом Медичи (улазак у капелу са локалним водичем),
Пјаца дел Дуомо са Крстионицом и Ђотовим звоником, Катедрала Санта Марија дел Фјори,
Дантеова кућа, трг Сињорија, Црква Санта Кроче (улазак у капелу са локалним водичем),
галерија Уфици(улазак у капелу са локалним водичем и слушалицама),  мост и палата Векио.
Ручак у ресторану. Улазак у  палату Пити  ( улазница за палату са посету музејима, локални
водич, слушалице ) и башту Боболи (улазница, локални водич ). Наставак путовања ка Риму.
Долазак у околину Рима. Смештај у хотел ****.                    
УСЛУГЕ: ДОРУЧАК ( буфет )  - РУЧАК - ВЕЧЕРА  – НОЋЕЊЕ
4. ДАН  (04.05.)         Одлазак за Рим. Обилазак града аутобусом са локалним водичем. Форум
Романиум – Колосеум ( улазница, локални водич, слушалице ). Ручак у ресторану. Обилазак
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града пешице у пратњи локалног водича : Капитол са тргом, Виториано, Пантеон, Пиазза
Навона, Фонтана ди Треви, Шпански трг, Ватикан - Црква Св. Петра. Обилазак Ватиканског
музеја  ( улазница, локални водич, слушалице ). Повратак у хотел.
                  УСЛУГЕ: ДОРУЧАК ( буффет ) – РУЧАК – ВЕЧЕРА  - НОЋЕЊЕ
5.  ДАН   (05.05.)            Јутарњи полазак  за  Болоњу.  Долазак  и  организована  посета
универзитету са домацином. Ручак       у ресторану. Наставак путовања за Верону. Посета
Арени и Јулијиној кући  ( улазнице, локални водуч, слушалице )  Наставак путовања за Лидо
ди Јесоло, чувено летовалиште недалеко од Венеције. Смештај у хотел ****
УСЛУГЕ: ДОРУЧАК ( буффет )  - РУЧАК  - ВЕЧЕРА  - НОЋЕЊЕ
6. ДАН    (06.05.)        Излет за Венецију. Вожња бродом од Пунте Сабиони до Трга Св.
Марка.  Разглед центра града пешице са  локалним водичем (  слушалице )  :  Мост уздаха,
Пјаћета, Дуждева палата ( улазак у палату са локалним водичем и слушалицама ),Трг и црква
Св.Марка са торњем и палатама, Понте Риалто ).  Ручак у ресторану.  Повратак бродом за
Пунта Сабиони и наставак путовања за Нови Сад, преко Словеније и Хрватске. Долазак у
вечерњим сатима.
                  УСЛУГЕ: ДОРУЧАК ( буффет )  - РУЧАК 

Смештај: у  складу са  наведеном спецификацијом,  у  хотелима  (смештај  целе  групе  –  50
путника у једном смештајном објекту) у једнокреветним (4 једнокреветне соба које понуђач
треба да обезбеди) и двокреветним собама-4 ноћења; 
Исхрана:  
• Доручак - буфет  и вечера у хотелу.  

• Понуђач  организује  пет   ручкова према  сопственом  избору,  у  ресторану  према
програму. 

2)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 
Све услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
 
2)4) рок  извршења: 
Период путовања је између 1. маја и 6. маја 2018. године. 
2)5) место извршења или испоруке добара: 
 
 Дестинација  путовања је  Северна  Италија,  детаљније  је  описано  у  делу 2)1)  делу
Конкурсне документације. 
 

2) 6) евентуалне додатне услуге и сл.: 

  
 У предметној набавци нису предвиђене додатне услуге. 
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3.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);

2) Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
3) Закона);

4) да  је  понуђач поштовао обавезе   које  произилазе из  важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона);

5) да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је  предмет  јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то: 
-   кадровски капацитет: један лиценцирани туристички водич који ће пратити групу
-  пословни капацитет:  да  је  понуђач  пуноправни члан  Националне асоцијације  туристичких
агенција (YUTA) 
да  је  понуђач  реализовао  једну  референтну  услугу  у  2017.  години   вези  с  организацијом
иностраних путовања у вредности од минимум 3.000.000,00 динара

1.3. а) Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, понуђач је
дужан да за подизвођача достави доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) ЗЈН

6) Уколико понуду подноси  група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. ст. 2. ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона став 1. тачке 1-3 и став 2. за учешће у поступку предметне
јавне  набавке,  понуђач  доказује  достављањем  изјаве  којом  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу потврђује да испињава услове, у складу са чланом 77. став 4. Закона.
Испуњеност  обавезног услова из  члана 75.  Закона став  1.  тачка  4. за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем важећег Решења о лиценци, које издаје Агенција за привредне регистре,
Регистар туризма.
Испуњеност  додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:

1. Кадровски капацитет: фотокопија водичке легитимације за водича који ће пратити групу
2. Пословни капацитет:  важећа потврда  из регистра  YUTA-е о пуноправном чланству у Националној

асоцијацији  туристичких  агенција  YUTA  Београд,  попуњен образац  референтна листа  са  копијама
уговора  и фактура

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну
набавку оцењена као најповољнија,  и да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да од понуђача,  чија је понуда оцењена као најповољнија,  а и од осталих понуђача,  да затражи да
доставе копије захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију следећих доказа: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3. да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Регистар понуђача: На основу члана 78. став 5. Закона, лица која су уписана у регистар понуђача нису дужна
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.  став 1.  тачке 1-4, што
потврђују тако што ће у обрасцу понуде  заокружити „Да“ код ставке која се односи на упит да ли је понуђач
уписан у регистар понуђача, чиме потврђују да на тај начин желе да докажу испуњеност услова из члана 75.
став 1. тач.1) до 4) Закона.

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен  конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру
услова јавно доступни.
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Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију  електронског
документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  електронски  документ,  осим  уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако  се  у  држави  у  којој  понуђач  има  седиште  не  издају  тражени  докази,  понуђач  може,  уместо  доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из  поступка јавне набавке,  која  наступи до доношења одлуке,  односно закључења уговора,  односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и да наведе који су то докази:
На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри
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4.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

А. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. (СТАВ 1. ТАЧКЕ 1-3 И СТАВ 2.)  ЗЈН 

На основу члана  77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
понуђач ______________________________________________из_________________________, ул. 
________________________________ бр.______ даје 

И З Ј А В У

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуге
организације едукативног путовања  (Ред. бр. ЈН МВ 02/2018) и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) да је понуђач поштовао обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона).

                                              ПОНУЂАЧ

                                                     М.П.     ___________________
                                                               (потпис овлашћеног лица)
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Б. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН (СТАВ 1. ТАЧКЕ 1-3 И СТАВ 2.)  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
подизвођач______________________________________________из_________________________, ул. 
________________________________ бр.______ даје 

И З Ј А В У

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуге
организовања едукативног путовања  (Ред. бр. ЈН МВ 02/2018) и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) да је понуђач поштовао обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона).

                      
                                                                      ПОДИЗВОЂАЧ
                                                     М.П.      ___________________
                                                               (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
-Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач.
-Уколико понуђач има више подизвођача умножиће образац изјаве у довољном броју примерака
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В. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН (СТАВ 1. ТАЧКЕ 1-3 И СТАВ 2.)  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
члан групе понуђача-носилац 
посла_____________________________из________________________ул.________________бр._______ даје 

И З Ј А В У

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном  документацијом за јавну набавку мале вредности услуге
организовања едукативног путовања  (Ред. бр. ЈН МВ 02/2018) и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) да је понуђач поштовао обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона).

                                           ЧЛАН ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА-НОСИЛАЦ ПОСЛА

                                                     М.П.     ___________________
                                                               (потпис овлашћеног лица)
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Г. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН (СТАВ 1. ТАЧКЕ 1-3 И СТАВ 2.)  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
члан групе понуђача 
_____________________________из________________________ул.________________бр._______ даје 

И З Ј А В У

да  као  члан  групе  понуђача,  наведен  у  понуди  број:______,  и  у  Споразуму о  заједничком извршењу јавне
набавке,  број:______  од  дана  ______  2017.  године,  испуњава  обавезне  услове  утврђене  Конкурсном
документацијом за  ЈН МВ 02/2018)  и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) да је понуђач поштовао обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона).

                            ЧЛАН ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА

                                                     М.П.     ___________________
                                                               (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: 
-Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава члан групе понуђача
Уколико има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју примерака. 
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок плаћања приступиће се жребу,
односно као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба. Жреб ће се
обавити у присуству представника понуђача, на тај начин што ће име сваког понуђача бити исписано на парчету
папира, убачено у врећицу, а један члан комисије ће једно парче папира извући из врећице и показати га свим
присутним лицима.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

6.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од дана __________________ за јавну набавку услуге организовања едукативног 
путовања ЈН МВ  02/2018, у вези с позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име (назив понуђача):

Скраћено пословно име:

Правна форма:
Адреса понуђача (место и улица):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Деловодни број понуде:
Електронска адреса понуђача (имејлl):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Интернет страница на којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни:

Понуђач се налазу у регистру понуђача АПР-а:
Да                            Не
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2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

- САМОСТАЛНО

- КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА               1. ___________________________________________
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА                                  2. ___________________________________________
                                                                    3.  __________________________________________
                                                                    4. ___________________________________________
                                                                    5. ___________________________________________

* навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди

- КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив и седиште
Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити

подизвођачу

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог уз образац понуде доставља се попуњен, потписан и
печатом оверен образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог уз образац понуде доставља се попуњен, 
потписан и печатом оверен образац општи подаци о подизвођач.
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 3. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

Укупна цена без пдв-а

ПДВ:

Укупна цена са пдв-ом:

Рок плаћања 50% авансно у року од 30 дана од 
дана закључења уговора
50% у року од 30 дана од дана 
извршења услуге

Рок важења понуде (не може бити краћи од 70 дана од 
дана отварања понуда) ______________ дана

Рок извршења услуге У периоду од 1. до 6. маја 2018. 
године

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку
партију посебно.
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези с позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге организовања едукативног путовања  ЈН МВ
02/2018,  објављеним  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници  Наручиоца,  изјављујемо  да  понуду
подносимо као група понуђача, односно да подносимо заједничку понуду

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име (назив понуђача):

Скраћено пословно име:

Правна форма:
Адреса понуђача (место и улица):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Деловодни број понуде:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Подаци о обавези за извршење уговора:

Интернет страница на којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни:

Понуђач се налазу у регистру понуђача АПР-а:
Да                            Не
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2. ЧЛАН ГРУПЕ

Пословно име (назив понуђача):

Скраћено пословно име:

Правна форма:
Адреса понуђача (место и улица):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Деловодни број понуде:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Подаци о обавези за извршење уговора:

Интернет страница на којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни:

Понуђач се налазу у регистру понуђача АПР-а:
Да                            Не

              Понуђач
                  М. П. 

_____________________________
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Напомена:
·  Образац општи подаци о сваком понуђачу из  групе понуђача попуњавају и  уз  понуду подносе само они
понуђачи који подносе заједничку понуду.
· Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се
не попуњава и не доставља уз понуду.
· Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се
може умножити.

ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези с позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге организовања едукативног путовања  ЈН
МВ 02/2018 објављеним  на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изјављујем да понуду
подносим са подизвођачем/има

Подизвођач бр.1 
Пословно име (назив ПОДИЗВОЂАЧА):

Скраћено пословно име:

Правна форма:
Адреса подизвођача (место и улица):

Матични број подизвођача:

Шифра делатности:
Порески идентификациони број подизвођача 
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна и назив банке:

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача:
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Интернет страница на којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни:

Понуђач се налазу у регистру понуђача АПР-а:
Да                            Не

1. Подизвођач бр.2 

Пословно име (назив ПОДИЗВОЂАЧА):

Скраћено пословно име:

Правна форма:
Адреса подизвођача (место и улица):

Матични број подизвођача:

Шифра делатности:
Порески идентификациони број подизвођача 
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна и назив банке:

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача:
Интернет страница на којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни:

Понуђач се налазу у регистру понуђача АПР-а:
Да                            Не

              Понуђач
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                  М. П. 
_____________________________

Напомена:
·  Образац  општи  подаци  о  подизвођачима  попуњавају  само  они  понуђачи  који  понуду  подносе  са
подизвођачем/има.
· Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз
понуду.
· Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, а не подизвођач
· Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити
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6.2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред 
бр.

Назив

Број путника

Јединична цена
(цена по особи

без ПДВ)

Јединична
цена (цена
по особи
са ПДВ)

Укупна цена
без ПДВ (за
50 путника)

Укупна цена
са ПДВ-ом

(за 50
путника)

1. Аутобуски
превоз 50

2. Трошкови
организације

путовања
50

3. Хотелске услуге
(хотел са 3  и 4

*)
50

4. Услуге исхране 50

5. Водичке услуге

(лиценциран
водич и

локални водич)

50

6. Путно
здравствено
осигурање

50

7. Остали
трошкови

(улазнице и
слушалице)

50

Укупна цена: _________________ динара (1+7 за 50 путника) без пдв-а

Укупна цена: _________________ динара (1+7 за 50 путника) са пдв-ом

Датум: М.П. Потпис понуђача

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у обрасцу структуре цене морају бити 
приказани основни елементи понуђене цене и то  цена (јединична и укупна) са и  без ПДВ-а.
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6.3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде за јавну набавку услуге организовања едукативног путовања  ЈН МВ 02/2018, 
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је  поступак јавне набавке обустављен из  разлога који су на страни наручиоца,  наручилац је  дужан да
понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела,  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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6.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге
организовања едукативног путовања  ЈН МВ 02/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.  Организација  надлежна  за  заштиту
конкуренције,  може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно заинтересовано лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

На основу члана 79. став 10. под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач у поступку јавне 
набавке услуге организовања едукативног путовања  ЈН МВ 02/2018 дајем

ИЗЈАВУ

Да  се  у  држави  ________________,  у  којој  имам  седиште  не  издају  докази  из  члана  77.  Закона  о  јавним
набавкама, те исту оверену пред судским-управним органом-јавним бележником-другим надлежним органом
државе ____________ прилажем уз понуду за јавну набавку.

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: понуђач пупуњава и оверава ову изјаву уколико има седиште у другој држави

Ћирила и Методија 11 / Cirill és Metód utca 11.     ПИБ / Adószám: 109114039
21000 Нови Сад / Újvidék, Р. Србија / Szerb Кöz.  Матични бр. / Törzsszám: 08955077
            Телефон / telefon: +38121/6371-377           Т.Р. / Számlaszám: 325-9500700036293-53        
                             e-mail: office  @eukol.rs ; web: www.europakollegium.rs

mailto:office@eukol.rs
mailto:office@eukol.rs


Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”
Studentski dom „Evropa” - Еurópa Kollégium Egyetemista Központ

Нови Сад / Újvidék

6.6. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

услуга организовања едукативног путовања  ЈН МВ02/2018
У обрасцу је потребно навести једну референтну услугу  коју  је понуђач реализовао  у 2017 години у вези с 
организацијом иностраних путовања у  укупној вредноти од минимум 3.000.000,00 динара
Понуђач_______________________________
_________________________________
____                                               (назив и адреса)

Редни 
број

Референтни наручилац (назив и
адреса)

Вредност реализације 
референтне услуге

Година реализације 
рeферентне услуге

1. 2017.

                                                                                   М.П ____________________________
                                                                                                    потпис овлашћеног лица 

Напомена:  као доказ за реализовану референтну услугу  из обрасца понуђач доставља копије уговора и фактура
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6.7. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
(не предаје се  уз понуду, предаје се приликом закључења уговора)

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium” (Поверилац)
Седиште: Нови Сад, Ћирила и Методија 11

Предајемо  Вам 1  (једну)  бланко  сопствену меницу,  серије  __________________  и  овлашћујемо  Студентски
центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”, Нови Сад, Ћирила и Методија 11, као повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН МВ 02/2018,
што номинално износи _______________ динара без  ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла.
Рок важења ове менице је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Овлашћујемо Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”  Нови Сад, Ћирила и Методија
11  као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да
поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два)  истоветна  примерка,  од  којих  1  (један)  за  Дужника,  а  1  (један)  за
Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                      М.П.                                Дужник – издавалац менице

 ____________________________                                                                        ________________________
                                                                                                                                    потпис овлашћеног лица

Ћирила и Методија 11 / Cirill és Metód utca 11.     ПИБ / Adószám: 109114039
21000 Нови Сад / Újvidék, Р. Србија / Szerb Кöz.  Матични бр. / Törzsszám: 08955077
            Телефон / telefon: +38121/6371-377           Т.Р. / Számlaszám: 325-9500700036293-53        
                             e-mail: office  @eukol.rs ; web: www.europakollegium.rs

mailto:office@eukol.rs
mailto:office@eukol.rs


Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”
Studentski dom „Evropa” - Еurópa Kollégium Egyetemista Központ

Нови Сад / Újvidék

7.МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач модел уговора НЕ треба да пупуњава, али мора да га потпише, овери печатом и достави са
понудом

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕДУКАТИВНОГ
ПУТОВАЊА 

ЈН МВ 02/2018

Закључен дана ______2018. године, у Новом Саду, између:
1. Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”, Нови Сад, Ћирила и Методија 11,

ПИБ: 109114039, матични број: 08955077 (у даљем тексту: Наручилац), који заступа директорка Snej-
der-Sára Ildikó (Илдико Шнејдер Шара), и 

2. __________, адреса_____________, ПИБ:___________, матични број:_____________ (у даљем тексту: 
Добављач), који заступа ______________.

Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга организовање едукативног путовања ред.бр. ЈН МВ 02/2018 (у даљем тексту: 
Услуга) у Републику Италију.

Врста, обим и цена Услуге утврђени су према позиву за подношење понуда Наручиоца број: 
------------објављеном на Порталу јавних набавки и интенет страници Наручиоца дана ____________ године и 
понуди Добаваљача број: ____ од дана ____2018. године, сачињеној у складу са техничком спецификацијом 
предмета јавне набавке.

Саставни део овог уговора чини понуда из става 2. овог члана и Програм путовања који је сачинио Добављач.

Члан 2.

Добављач ће Наручиоцу извршити предметну Услугу у периоду од 1. до 6. маја 2018. године под условима и на 
начин утврђен у понуди Добављача у складу са техничком спецификацијом.

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у понуди.

Уговорена цена за Услугу из члана 1. овог уговора износи _______ динара без пдв-а, 
односно_______________динара са пдв-ом.

Уговорена цена је фиксна.

Члан 4. 

Наручилац ће цену за уговорену Услугу платити у два дела:
- 50% уговорене цене авансно у року од 30 дана од дана закључења уговора
- 50% уговорене цене у року од 30 дана од дана извршења услуге 
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Члан 5.

Добављач је дужан да у року од 20 дана од дана  закључења уговора преда Наручиоцу у депозит банкарску
гаранцију за авансно плаћање која се  издаје у висини уговореног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до
правдања аванса, односно до извршења уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило  Европско  тело  за  хартије  од  вредности  и  тржишта  (Еurоpеаn  Sеcuritiеs  аnd  Маrkеts  Аuthоritiеs  –
ЕSМА).
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет
обезбеђења.
Банкарска гаранција  не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости
испунио своју обезбеђену обавезу.
Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања.
Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију у наведеном року и износу, Наручилац иам право да раскине
уговор.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као средство обезбеђења за  извршење
уговорне обавезе безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије ____________*
(уписује Наручилац пре закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, и која је
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.
Уколико услуга не буде извршена у свему према одредбама овог Уговора, Наручилац ће активирати достављено
средство обезбеђења.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да:
- Добављачу преда списак путника приликом закључења уговора
- плати уговорену цену у складу са члановима 3. и 4. овог уговора.

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће уговорену услугу пружити у складу са важећим прописима, добрим обичајима и
узансама у области туризма, програмом путовања, техничком спецификациојом и овим уговором и то:
-  да  организује  едукативно  путовање  за  50  путника  и  сачини  Програм  путовања  у  складу  са  захтевима
Наручиоца,
- да обезбеди ванлинијски превоз аутобусом високе туристичке класе  (клима, тв, двд) за 50 путника
-  обезбеди  смештај  и  исхрану  у  хотелу  са  три  и  четири  звездице  за  50  путника,  у  складу  са  техничком
спецификацијом
- путно здравствено осигурање за 50 путника,
- пратњу лиценираног водича и локалних водича,
-обиласке уговорених дестинација
- да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора  доказ о резервацији хотела 
- да ће у договору са Наручиоцем прилагодити и прихватити евентуалне сугестије око планирања времена и
туристичких садржаја, али у оквирима утврђеним техничком спецификацијом.
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Добављач се обавезује да ће путнике преузети у Новом Саду, на адреси Наручиоца.

Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају спора уговара се 
надлежност суда у Новом Саду.

Уговорне стране сагласне су да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Члан 9.

Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) а Добављач  2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                ЗА ДОБАВЉАЧА 

 _________________________                           _____________________

Напомена:
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
- Понуђач модел уговора НЕ треба да пупуњава али треба да га потпише и овери печатом и достави са 
понудом
- Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце
-Уколико се на страни понуђача јављају подизвођачи или понуђачи у заједничкој понуди, уговор ће садржати и 
податке о њима у складу са одредбама ЗЈН 
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8.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понудасе сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу
из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (овлашћено за
заступање). Понуда се подноси  уковерти или кутији, затвореној 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, број телефона, имејл адресу и име особе за
контакт 
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: Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”, 21000 Нови
Сад, Ћирила и Методија 11  са обавезном назнаком на лицу коверте (кутије): "Не отварати - понуда за јавну
набавку услуге организовања  едукативног путовања ЈН МВ 02/2018", поштом или лично. 

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.2.2018. године у 10
часова;

- Јавно отварање понуда ће бити  23.2.2018. године у 10 часова  код Наручиоца, Ћирила и методија 11,
Нови Сад  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручулац 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.
   Обавезна садржина понуде је:

 
Ако понуђач подноси понуду самостално:

 Образац понуде са табеларним делом понуде и општим подацима о понуђачу
 Образац структуре понуђене цене 
 Образац трошкова припреме понуде (није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду)
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН (ако понуђач има седиште у другој држави)
 Тражени докази за испуњеност услова из чл. 75 и 76
 модел уговора

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем:
 Образац понуде са табеларним делом понуде и општим подацима о понуђачу и подизвођачу
 Образац структуре понуђене цене 
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 Образац трошкова припреме понуде (није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове 
наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду)

 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН (ако понуђач има седиште у другој држави)
 Тражени докази за испуњеност услова из чл. 75 и 76
 модел уговора

Ако понуду подноси група понуђача-заједничка понуда:
 Образац понуде са табеларним делом понуде 
 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача
 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
 Образац структуре понуђене цене 
 Образац трошкова припреме понуде (није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду)
 Образац изјаве о независној понуди (овај образац мора да се поднесе за сваког члана групе понуђача 

поноособ, укључујући и носиоца посла)
 Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН (ако понуђач има седиште у другој држави)
 Тражени докази за испуњеност услова из чл. 75 и 76
 модел уговора

Понуда  се  сачињава  тако  што понуђач  уписује  тражене податке  у  обрасце  који  су саставни део  конкурсне
докуменатације.  Све  обрасце  потписује  и  печатом  оверава  овлашћено  лице  понуђача.  Исправка  грешака  у
попуњавању образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која потписала понуду и печатом понуђача.

Напомена:  начин  попуњавања  образаца  датих  у  конкурсној  документацији,  односно  података  који
морају бити њихов саставни део: 

Понуда  се  сачињава  тако  што  понуђач  уписује  тражене  податке  у  обрасце  који  су  саставни  део
Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено понуђача.

Исправка  грешака  у  попуњавању обрасца  понуде  и  других  приложених  образаца  и  изјава  мора  се
оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и оверава
печатом.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује и
оверава печатом.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се
определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе
понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  понуђача  који  ће  потписивати  и
оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној  документацији,  изузев Обрасца изјаве о независној понуди и
Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН. Сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла, мора
да достави попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве о независној понуди, као и Образац изјаве на основу
члана  75.  став  2.  ЗЈН.  У случају  да  се  група  понуђача  определи  да  један  од  понуђача  из  групе  понуђача
потписује  и  печатом  оверава  обрасце  из  Конкурсне  документације  (изузев  два  наведена)  то  питање  треба
дефинисати  Споразумом којим се понуђачи  из  групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење  јавне  набавке,  а  који  чини  саставни  део  заједничке  понуде  сходно  члану 81.  ЗЈН,  како  је  то  и
објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени,  допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски центар „Студентски дом »Европа«  -
Еurópa Kollégium”, 21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 11   са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку услуге  органиовања едукативног  путовања  ЈН  МВ  02/2018-  НЕ
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ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку услуге  органиовања едукативног  путовања  ЈН  МВ  02/2018-  НЕ
ОТВАРАТИ”  или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку услуге  органиовања едукативног  путовања  ЈН  МВ  02/2018-  НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге органиовања едукативног путовања ЈН МВ 02/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” 
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном понуда ће бити одбијена.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, 
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,  уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу. 
Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који  подноси  понуду  са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су наведени у  конкурсној
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради  утврђивања
испуњености тражених услова.
Понуђач  не  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  у  супротном  наручилац  ће
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају наручилац је
дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након
подношења  понуде  настала  трајнија  неспособност  плаћања,  ако  то  лице  испуњава  све  услове  одређене  за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом се уређује и питање ко потписује обрасце из конкурсне документације. 
Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у  конкурсној
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документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може поднети понуду самостално,  у  своје име,  а  за рачун  задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга  подноси понуду у  своје  име за обавезе  из  поступка јавне набавке и уговора о  јавној  набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .
- 50% уговорене цене авансно у року од 30 дана од дана закључења уговора
- 50% уговорене цене у року од 30 дана од дана извршења услуге
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге је у периоду између 1. и 6.маја  2018. године. 

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 70 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.

9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

9.1. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ
 Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана  закључења уговора достави банкарску гаранцију за
авансно плаћање која се  издаје у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања
аванса, односно до извршења уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило  Европско  тело  за  хартије  од  вредности  и  тржишта  (Еurоpеаn  Sеcuritiеs  аnd  Маrkеts  Аuthоritiеs  –
ЕSМА).
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет
обезбеђења.
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости
испунио своју обезбеђену обавезу.
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У случају договореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

9.2. Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ
Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза, приликом
закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и
копијом захтева/потврде за регистрацију менице.
Средство  обезбеђења  за  извршење  уговорне  обавезе  предаје  САМО  понуђач  коме  је  додељен  уговор.  НЕ
ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове
за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача.  Менично  писмо/овлашћење  обавезно  мора  да  садржи  (поред  осталих  података)  и  тачан  назив
корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,
износ на  који  се  издаје  –  10% од укупне  вредности  уговора  и у  динарима без  ПДВ-а,  са  навођењем рока
важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Средство обезбеђења се не може вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости
испунио своју обезбеђену обавезу.
Наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  меницу дату   приликом  закључења  уговора  ако  добављач  не  извршава
уговорне обавезе на начин и у роковима утврђеним уговором.

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на имејл
timea.muzsika@eukol.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет  дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  доставити  у  писаном  облику  и  истовремено  ће  ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ  02/2018, за јавну  набавку услуге организовања едукативног
путовања“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  писаном облику захтева  од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
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понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као
неприхватљиву. 

12.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.

13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим  уколико  је  примљен  од  стране  наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне  набавке  у  складу  са
одредбама члана 150. Закона.
У случају поднетог захтева наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка,
нити може закључити уговор о јавној  набавци пре доношења одлуке о захтеву.  даље поступање наручиоца
прописано је чл. 150-153. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара
уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда (пријава), односно након отварања понуда. 

- Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је налог за уплату
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таксе, односно налог за пренос средстава  реализован, као и датум извршења налога);
(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5)  шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права
(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права
(8)  корисник: буџет Републике Србије;
(9)   назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  извршена  уплата
републичке административне таксе;
(10)  потпис овлашћеног лица банке./

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи
и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1)
и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна  трезора,  а  који  се  води  у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,  корисници  средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
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