
 

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ___________ за набавку услуге превоза студената за 

годишње потребе Машинског факултета, број 100-8/22 

 

 
 

           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: 

 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Директор/власник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

Р.бр

. 
Тип возила 

Цена по 1 км 

у земљи 

без ПДВ-а 

Цена по 1 км у 

иностранству 

без ПДВ-а 

Цена по 1 км 

у земљи са 

ПДВ-ом 

Цена по 1 км 

у  

иностранству 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 Аутобус капацитета минимум 50 

седишта 

    

2. 
Аутобус капацитета минимум 60 

седишта 

    

3. 
Double decker капацитета до 85 

седишта (или два аутобуса укупног 

капацитета 85 седишта) 

    

                                  УКУПНА ЦЕНА (1-4)  
3+4 (без ПДВ-а)   5+6 (са ПДВ-ом) 

  
 

          

 Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава на следећи начин: 

 

•  У колону  3 (цена по 1км у земљи) уписује јединичну цену за наведене врсте возила 

под редним бројевима 1-3, без обрачунатог пореза на додату вредност; 

 

• У колону  4 (цена по 1км у иностранству) уписује јединичну цену за наведене врсте 

возила под редним бројевима 1-3, без обрачунатог пореза на додату вредност; 

 

• У колону  5 (цена по 1км у земљи) уписује јединичну цену за наведене врсте возила под 

редним бројевима 1-3, са обрачунатим порезом на додату вредност; 

 

• У колону  6 (цена по 1км у иностранству) уписује јединичну цену за наведене врсте 

возила под редним бројевима 1-3, са обрачунатим порезом на додату вредност; 

 

• У колону  „УКУПНА ЦЕНА (1-4)“ уписује укупну цену 3+4 (збир цена по 1км у земљи – 

колона 3 и цена по 1км у иностранству – колона 4), за све три наведене врсте возила 

(1+2+3) без обрачунатог пореза на додату вредност; 

 

• У колону  „УКУПНА ЦЕНА (1-4)“ уписује укупну цену за колоне 5+6 (збир цена по 1км 

у земљи – колона 5 и цена по 1км у иностранству – колона 6), за све три наведене врсте 

возила (1+2+3) са обрачунатим порезом на додату вредност; 

 

Услуга превоза запослених и студената подразумева превоз на семинаре, машинијаду, 

конференције, сајмове и сл. Дефинисане релације су (за сада): 

1. Ниш-Златибор-Ниш, у термину 11.04.-14.04.2022. године (150 

студената); 

2. Ниш-Копаоник-Ниш, у термину 08.05.-12.05.2022. године (150 

студената). 
•  

Услуге превоза су једнодневне и вишедневне у зависности од потребе наручиоца. 
•  

Наручилац ће у сваком конкретном захтеву назначити врсту возила које ће користити и 

релацију на коју се путује. 

Набављене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 

 

 



ЦЕНА 

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач 

има у реализацији предмета јавне набавке. 

У понуђену цену понуђач је у обавези  да укључи све пратеће трошкове (путарине, 

паркинг, дозволе и сл.). 

Јединичне уговорене цене су фиксне и могу се изменити само уколико у току 

реализације уговора дође до раста цена еуро дизела у Републици Србији за више од 30 % у 

односу на цену која је важила на дан отварања понуда. У том случају пружалац услуге 

задржава право да промени уговорену цену процентуално за 50% раста цене евро дизела. 

РОК ПЛАЋАЊА 

            Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана пријема фактуре, рачуна. Рачун 

испоставља понуђач након сваке извршене појединачне услуге превоза. Тражење аванса није 

дозвољено.     

 КВАЛИТЕТ, НАЧИН КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

Извршилац је дужан да, у току читавог периода трајања уговора, обезбеђује аутобусе 

према свим условима из позива и прихваћене понуде. 

Извршилац се обавезује да кориснику услуга врши услугу превоза која у погледу квалитета, 

безбедности и ефикасности у потпуности одговара утврђеним стандардима и важећим прописима. 

Возила којима ће се вршити превоз морају бити технички исправна и уредна и морају у свему 

одговарати техничким спецификацијама из прихваћене понуде. 

ВРСТА И КОЛИЧИНА УСЛУГЕ 

  Предмет јавне набавке је набавка услуге превоза за 2022. годину, а према техничкој 

спецификацији и осталим условима из конкурсне документације. 

 Реализација уговорене услуге вршиће се сукцесивно, према конкретним потребама и 

захтевима наручиоца, максимално до утрошка  средстава опредељених за ове намене. 

 Обрачун накнаде вршиће се према броју пређених километара, уз коришћење јединично 

уговорене цене превоза по пређеном километру, узимањем у обзир и минималнe километражe. 

 Километража која се множи са јединичном ценом се рачуна од места које је одредио 

Наручилац за место поласка где се укрцавају путници, и до тог места Извршилац нема право да 

наплати километражу. 

МЕСТО И ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 Место са кога ће бити полазак аутобуса, наручилац ће одређивати у сваком конкретном  

захтеву, а углавном ће то бити паркинг испред зграде Машинског факултета, у улици Александра 

Медведева 14 у Нишу. 

 Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен на временски период од 12 месеци, 

односно до утрошка средстава предвиђених за ове намене. 

 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.  

                 Цена у понуди је јединична, док ће се набавка реализовати сукцесивно према потребама 

Наручиоца и за локације које се одреде у земљи или иностранству.  

 У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. Трошкове који се односе на 

смештај возача у случају вишедневног путовања покрива Наручилац. 

  Приликом обрачуна пређених километара искључиво се рачуна километража на релацији од 

Ниша (са места поласка које одреди Наручилац) до коначне дестинације и назад до Ниша (ово се 

односи на превознике чије је седиште ван Ниша, којима се не признаје доставна километража возила 

до Ниша и од Ниша до свог седишта у повратку са путовања); 

 Рок за који се може обезбедити аутобус наручиоцу _______ дана од дана пријема захтева 

Наручиоца. 

 Рок плаћања ___________ дана од дана пријема рачуна по извршеној свакој појединачној 

услузи ( не може бити краћи од 45 дана). 

 Рок важења понуде _________ (најмање 30  дана oд дана отварања понуда). 

  

                     Датум                                          Понуђач 

_____________________________                           ________________________________ 


