
РУКОМЕТНИ КЛУБ „ВОЈВОДИНА“ 

Сентандрејски пут 106б, Нови Сад 

Шифра: ЈНМВ-3/2020 

Дана: 22. јула 2020. године 

НОВИ САД 
 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), 

Комисија за јавну набавку услуга – аутобуски превоз спортиста-такмичара, шифра: ЈНМВ-3/2020 је 

дана 22. јула 2020. године, сачинила 

 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ  

СПОРТИСТА-ТАКМИЧАРА, ШИФРА: ЈНМВ-3/2020 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

(Шифра: ЈНМВ-3/2020) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга, шифра: ЈНМВ-3/2020, поглавља „III  

СПЕЦИФИКАЦИЈА“, „V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – тачка 8. 

подтачка 8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуге“, „IX  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“, „X ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ “ и “XIII МОДЕЛ УГОВОРА” мењају се и гласе: 

 

„III  СПЕЦИФИКАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – аутобуски превоз спортиста - 

такмичара 

 

Услуге аутобуског превоза спортиста – такмичара обухватају услуге превоза у домаћем и 

међународном саобраћају, за потребе учешћа у SEHA лиги, која је регионална рукометна лига која се 

одржава на подручју југоисточне Европе, и Супер лиги, која је домаћа лига и која се одржава на 

територији Републике Србије. 

- Добављач мора да поседује аутобус капацитета минимум 24 седишта, 

- Добављач мора да поседује аутобус капацитета минимум 59 седишта, 

- Аутобус мора имати GPS, 

- Аутобус мора бити у исправном стању, климатизован и на високом хигијенском нивоу,  

- Добављач мора имати обезбеђено заменско возило истог капацитета и опреме за случај 

квара; 

- Добављач мора обезбедити оптималан број професионалних возача који пружају услугу 

превоза, 

- Аутобуси морају да испуњавају стандарде о међународном превозу путника тј. да поседују 

сва возила уверења од стране министарства саобраћаја и инфраструктуре Србије, 

- Да возила испуњавају техничку исправност о обављању делатности превоза путника, као и 

услове утврђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 

- У цену су урачунати трошкови путовања, време чекања, трошкови обавезног осигурања, 

путарина, паркинга, као и евентуалног ноћења и исхране возача и сви остали зависни 

трошкови набавке. 

 

Тачна релација, као и врста возила ће бити одређена од стране наручиоца приликом сваке 

појединачне вожње односно приликом упућивања захтева од стране наручиоца. 

С обзиром да се ради о услугама чији је обим немогуће прецизно утврдити, Наручилац је 

одредио оквирне количине и унапред је одредио вредност уговора, док вредност из понуде представља 

основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 



Наручилац задржава право да не реализује вредност уговора уколико за то не буде постојала 

потреба код Наручиоца. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

8. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране овлашћеног лица 

Наручиоца.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен на фактури.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуге 
Рок за почетак вршења услуга не може бити дужи од 24 часа од тренутка пријема радног налога 

у писменом или усменом облику. 

Услуге аутобуског превоза спортиста – такмичара обухватају услуге превоза у домаћем и 

међународном саобраћају, за потребе учешћа у SEHA лиги, која је регионална рукометна лига која се 

одржава на подручју југоисточне Европе, и Супер лиги, која је домаћа лига и која се одржава на 

територији Републике Србије. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 

  



IX  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – аутобуски превоз 
спортиста - такмичара 

Шифра: ЈНМВ-3/2020 

 

Број понуде: _____________ 

Датум: _____________ 

 

Упућујемо Вам понуду за јавну набавку услуга - аутобуски превоз спортиста - такмичара 

(шифра: ЈНМВ-3/2020), у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2)ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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.  

 

 

 



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

3) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико 

има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, 

а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка услуга - аутобуски превоз спортиста - такмичара, 

шифра: ЈНМВ-3/2020. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________________ динара без ПДВ-а. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________________ динара са ПДВ-ом. 

 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда). 

 

Рок за почетак вршења услуга не може бити дужи од ____ часа од тренутка пријема радног налога у 

писменом или усменом облику (не може бити дужи од 24 часа од тренутка пријема радног налога у 

писменом или усменом облику). 

Услуге аутобуског превоза спортиста – такмичара обухватају услуге превоза у домаћем и међународном 

саобраћају, за потребе учешћа у SEHA лиги, која је регионална рукометна лига која се одржава на 

подручју југоисточне Европе, и Супер лиги, која је домаћа лига и која се одржава на територији 

Републике Србије. 

 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

  

Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца. 

 

Понуђена цена је фиксна за све време важења Уговора. 

 

У цену су урачунати трошкови путовања, време чекања, трошкови обавезног осигурања, 

путарина, паркинга, као и евентуалног ноћења и исхране возача и сви остали зависни трошкови 

набавке. 

С обзиром да се ради о услугама чији је обим немогуће прецизно утврдити, Наручилац је одредио 

оквирне количине и унапред је одредио вредност уговора, док вредност из понуде представља 

основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том 

основу. 

Наручилац задржава право да не реализује вредност уговора уколико за то не буде постојала 

потреба код Наручиоца. 

 

 

    М. П.  

                                                      ________________________________ 

                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.  



 

X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – аутобуски превоз спортиста - такмичара 

Шифра: ЈНМВ-3/2020 

 

Редни 

број 
Врста возила 

Ауто дан 

у км 

Цена ауто дана 

без ПДВ-а 

Цена ауто дана 

са ПДВ-ом 

Цена по једном 

км након 

истека км из 

ауто дана без 

ПДВ-а 

Цена по једном 

км након 

истека км из 

ауто дана са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4+6) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(5+7+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Аутобус – 24 седишта у 

земљи 
200       

2.  
Аутобус – 59 седишта у 

земљи 
200       

3.  
Аутобус – 24 седишта у 

иностранству 
250       

4.  
Аутобус – 59 седишта у 

иностранству 
250       

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

 
 

Напомене:  
- Уписати цене за све ставке како је предвиђено у табели.  

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.  

- Цена мора бити исказана у динарима  

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:  

- у колону 4 уписати колико износи цена ауто дана без ПДВ-а, 

- у колону 5 уписати колико износи цена ауто дана са ПДВ-ом,  

- у колону 6 уписати колико износи цена по км након истека км из аутодана без ПДВ-а , 

- у колону 7 уписати колико износи цена по км након истека км из аутодана са ПДВ-ом,  

- у колону 8 уписати колико износи укупан збир јединичних цена без ПДВ-а по возилу,  

- у колону 9 уписати колико износи укупан збир јединичних цена са ПДВ-ом по возилу. 

 

    М. П.  

                                                          ________________________________ 

                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – аутобуски превоз спортиста - 

такмичара 

Шифра: ЈНМВ-3/2020 

 

закључен у Новом Саду, дана  _____________  године између: 

 

 

1. Рукометни клуб „Војводина“, улица Сентандрејски пут број 106б, Нови Сад, ПИБ 104731809, 

матични број 08866031, кога заступа Дарко Јевтић, директор (у даљем тексту: Наручилац), и 

2. __________________________________________________ из ______________________, улица 

__________________________________________ број _____, ПИБ _______________, матични број 

_______________  кога заступа ________________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности на основу члана 39. за јавну набавку услуга – аутобуски превоз спортиста - 

такмичара (шифра: ЈНМВ-3/2020) ради закључења уговора, и 

- да је Добављач доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији услуга из конкурсне 

документације.  

     

 

Тачка 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуга – аутобуски превоз спортиста - такмичара (у даљем 

тексту: услуге), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.  

Врста, количина и цена услуга из става 1. ове тачке исказане су у спецификацији Наручиоца и 

понуди Добављача број: __________ од _____________ 2020. године, која чини саставни део овог 

уговора.  

Јединичне цене исказане у обрасцу понуде су фиксне за све време трајања Уговора. 

 

Тачка 2. 

Укупна уговорена  вредност за услуге из тачке 1. овог уговора износи 786.363,64 динара без 

пореза на додату вредност. 

Цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све 

зависне трошкове. 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана уколико 

за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

 

Тачка 3. 

 Рок за почетак вршења услуга не може бити дужи од ____ часа од тренутка пријема радног 

налога у писменом или усменом облику. 

Услуге аутобуског превоза спортиста – такмичара обухватају услуге превоза у домаћем и 

међународном саобраћају, за потребе учешћа у SEHA лиги, која је регионална рукометна лига која се 

одржава на подручју југоисточне Европе, и Супер лиги, која је домаћа лига и која се одржава на 

територији Републике Србије. 

 

Тачка 4. 

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност извршених услуга, у року од 45 дана 

од дана пријема исправно сачињене фактуре потписане од стране Наручиоца. 

Фактура из става 1. ове тачке треба да гласи на:  

Рукометни клуб „Војводина“, 

21000 Нови Сад, 

улица Сентандрејски пут 106б, 

ПИБ: 104731809. 
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Тачка 5. 

Добављач је дужан да, приликом закључења овог уговора, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице са 

меничним овлашћењем – писмом са назначеним износом од 10% од уговорене вредности без 

урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и картон депонованих 

потписа.  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла важи најмање десет дана од дана 

коначног извршења свих обавеза предвиђених уговором.  

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Добављач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.  

 

Тачка 6. 

Овлашћено лице Наручиоца је дужно да преконтролише квалитет извршених услуга и да 

саопшти примедбе Извршиоцу у погледу видљивих недостатака. 

 

Тачка 7. 

Овај уговор важи до реализације уговорене вредности из тачке 2. став 1. овог уговора, а 

најдуже до 31. децембра 2020. године. 

Уговорне стране имају право једностраног раскида овог уговора,  у писаном облику и пре 

истека рока важења Уговора из става 1. ове тачке, са отказним роком од 15 (петнаест) дана. 

 

Тачка 8. 

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују 

одредбе Закона о облигационим односима.  

  

Тачка 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.  

  

Тачка 10. 

Уговор је састављен у четири истоветна примерака, од којих два задржава Добављач, а два 

Наручилац. 

  

  

             за Наручиоца                                                 за Добављача                                                                                                                                                         

    _____________________                              М.П.                              _______________________ 

            Дарко Јевтић                                                                               потпис овлашћеног лица 

              директор 
 

 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације. 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


