
Страна 1 од 9 

 

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА     
  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА  
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– октобар 2012. године – 
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Садржај конкурсне документације: 

 

 

Ред. 

број 
Назив документа Страна 

1. 
Подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 09/2012,  

позив понуђачима. 
3 

2. Упутство понуђачима како да сачини понуду, (Прилог бр. 1). 5 

3. Образац за достављање понуде, (Прилог бр. 2.). 8 

4. Образац „Подаци о понуђачу”, (Прилог бр. 3). 9 

 

НАПОМЕНА: 

 

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и 

објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.  
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В О Ј Н А  П О Ш Т А 

Б р о ј  1 1 0 2 

Инт. број 7303- __ 

__. октобар 2012. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

 

 

 

       ВОЈНА ТАЈНА 

   И Н Т Е Р Н О 

 

 

 

 

Подношење понуда за јавну набавку  

мале вредности број 09/2012,  

позив понуђачима, д о с т а в љ а . -                _____________________________ 

 

 

 

На основу члана 5. и 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени 

гласник РС“, број 50/2009), Војна пошта 1102 Београд, наручилац (у даљем тексту - 

наручилац) позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са елементима конкурсне 

документације,  за транспортну услугу: 

 „Превожење припадника Министарства одбране и Војске Србије, 

туристичким аутобусом на релацији: Панчево - Београд – Батровци, Реп. 

Србија - Бајаково, Реп. Хрватска  – Лоријен, Реп. Француска и обратно“. 

Превожење ће бити извршено ангажовањем једног туристичког аутобуса са најмање  

45 седишта: 

– од 16. до 18. новембра 2012. године на релацији: Панчево – Београд – Батровци, 

Реп. Србија - Бајаково, Реп. Хрватска  – Лоријен, Реп. Француска , и 

– од 25. до 27. новембра 2012. године на релацији: Лоријен, Реп. Француска – 

Бајаково, Реп. Хрватска  – Батровци, Реп. Србија – Београд – Панчево, 

према плану - захтеву наручиоца, који ће испоручиоцу, са којим буде закључен Уговор за 

извршење предметне транспортне услуге, наручилац доставити најкасније 48 

(четрдесетосам) часова пре планираног почетка превожења. 

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: 

1.1. Понуђачи подносе писане понуде у запечаћеној коверти - са назнаком: 

„Понуда за доделу јавне набавке мале вредности транспортних услуга број 09 / 2012  

ЗА КОМИСИЈУ - НЕ ОТВАРАТИ“ 

препорученом пошиљком (на адресу - Војна пошта 1102 Београд, 11000 Београд) или 

лично наручиоцу (у Београду - касарна „Топчидер“, објекат број „9“, канцеларија број „2“ 

- у приземљу објекта). 

1.2. Понуда ће се сматрати благовременом уколико је наручиоцу предата до 12,00 часова,  

01. новембра 2012. године. 

1.3. Неблаговременом ће се сматрати понуда уколико наручиоцу не буде предата до  

12,00 часова, 01. новембра 2012. године. Све неблаговремене понуде наручилац ће, по 

Чувати до  2017. године 

Функција - 36  -редни број 64 

Обрађивач_______________   

Датум __________________ 
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окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су 

поднешене неблаговремено. 

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

2.1. Отварање понуда је јавно, а обавиће се 01. новембра 2012. године, у 12,15 часова, у 

касарни "Топчидер" (објекат број „9“, учионица у сутерену), у Београду. 

2.2. Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда обавезни су 

поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које, пре почетка отварања 

понуда, предају председнику комисије за предметну јавну набавку. 

У погледу припремања и достављања понуда и свим осталим питањима у вези 

предметне јавне набавке обавеза понуђача је да се придржавају одредби конкурсне 

документације достављене у прилогу позива за подношење понуда. 

 

 

Прилог : 

1. Упутство понуђачима како да сачине понуду. 

2. Образац за достављање понуде. 

3. Образац „Подаци о понуђачу“. 

 

 

ЗДП/ЗДП  Н А Ч Е Л Н И К 

 генерал  мајор  

 доц. др Данко Јовановић, дипл. инж. 

 

 

 
 

 

Израђено у 1 (једном) примерку, копирано у 

1 (један) примерак и достављено: 

– „СЕВЕРТРАНС“ А.Д. Сомбор – факсом (025/22-752), 

– „КАВИМ – ЈЕДИНСТВО“ ДОО Врање – факсом  (017/424-521), 

– „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ АД Бечеј – факсом ( 021/6915-696), 

– „ВЕОЛИА ТРАНСПОРТ ЛИТАС“ Пожаревац – факсом (012/538-409), 

– „ВЕОЛИА ТРАНСПОРТ СРБИЈА“ Београд – факсом (011/317-533), 

– СП „ЛАСТА“ АД Београд – факсом (011/3402-461), 

– „НИШ-ЕКСПРЕС“ А.Д. Ниш – факсом (018/254-389), 

– „АС ТОУРС“ ДОО Ветерник – факсом (021/499-747), 

– АД „АУТОТРАНСПОРТ“ Краљево, у реструктуирању – факсом (036/391-518), 

– Одељењу за саобраћај и транспорт ВП 1102 Београд (без доставнице) и 

– Архиви ВП 1102 Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог број 1. 
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У П У Т С Т В О 

 

понуђачима како да сачине понуду 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке је транспортна услуга „превожење припадника МО и Војске Србије 

аутобусом на релацији: Панчево - Београд – Батровци, Реп. Србија - Бајаково, Реп. 

Хрватска  – Лоријен, Реп. Француска и обратно, у периоду од 16. до 27. новембра 2012. 

године. 

Превожење би се реализовало ангажовањем једног туристичког аутобуса са најмање  

45 седишта по следећем: 

– од 16. до 18. новембра 2012. године на релацији: Панчево – Београд – Батровци, Реп. 

Србија - Бајаково, Реп. Хрватска  – Лоријен, Реп. Француска , 

 Време поласка из касарне “Растко Немањић “ у Панчеву је потребно прорачунати тако 

да се у ваздухопловно - морнаричку базу „BAN Lann-Bihoue“, ваздухопловно - 

морнаричку базу „BAN Lann-Bihoue“, Лоријен, Реп. Француска стигне до 18,00 часова 

18. новембра 2012. године 

– од 25. до 27. новембра 2012. године на релацији: Лоријен, Реп. Француска – Бајаково, 

Реп. Хрватска  – Батровци, Реп. Србија – Београд – Панчево.  

 Време поласка из ваздухопловно - морнаричке базе „BAN Lann-Bihoue“, Лоријен, Реп. 

Француска, је у 17,00 часова 25. новембра 2012. године. 

Превожења планирати да се реализује непрекидним путовањем до места искрцавања 

у дужини од 2.300 километара. 

Од пристизања у ваздухопловно - морнаричку базу „BAN Lann-Bihoue“, Лоријен, 

Реп. Француска 18. новембра 2012. године, па до поласка 25. новембра 2012. године, 

наручилац нема потребе за даљим коришћењем аутобуса.  

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

У склопу понуде понуђач је обавезан доставити: 

- Прописно попуњен и печатом оверен „Образац за достављање“ понуда 

- Прописно попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о понуђачу“, 

прилог број 3. 
 

3. ЈЕЗИК: 

Понуђачи дају понуду на српском језику. 

4. ИЗРАДА ПОНУДЕ: 

Облик понуде: Понуђач доставља понуду у писаној форми, а саставља је на тај начин што 

уписује податке у обрасцима достављеним у конкурсној документацији, према захтевима 

самих образаца. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се приликом отварања може 

проверити и утврдити да ли је затворена на исти начин као и приликом достављања. 

 Валута и цена: Вредности у понуди морају бити исказане у динарима - нето износ (без 

пореза на додатну вредност - ПДВ-а), за комплетну транспортну услугу . 
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Рок плаћања: Плаћање реализоване транспортне услуге врши се 30 (тридесет) дана, 

рачунајући од дана извршења конкретне транспортне услуге, на основу фактуре - 

рачуна, који је испоручилац дужан доставити наручиоцу, у року од 10 (десет) дана, 

рачунајући од дана извршења конкретне транспортне услуге. 

Уколико испоручилац не достави комплетан и исправан рачун у року од 10 (десет) дана, 

рок за плаћање рачуна се од дана пријема рачуна код наручиоца, и износи 30 

(тридесет) дана. 

5. КВАЛИТЕТ: 

Испоручилац је у обавези да обезбеди технички исправно и уредно транспортно 

средство, са исправним клима уређајем, као и физички и здравствено способне возаче. 

Транспортно средство и возачи обавезни су поседовати прописану и исправну 

документацију за међународни транспорт, а у току превожења примењивати важеће 

прописе и предвиђене мере заштите у саобраћају, на раду, заштите животне средине и 

заштите од пожара. У случају квара и неисправности на транспортном средству, 

испоручиоц је у обавези да обезбеди адекватну замену истог, како би се превожење 

припадника МО и Војске Србије наставило. 

6. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА: 

6.1. Приликом избора најповољнијих понуђача и доделе Уговора за предметне 

транспортне услуге биће разматране само исправне понуде. 

6.2. Понуде које не буду исправне неће бити разматране, приликом избора 

најповољнијих понуђача и доделе Уговора за предметне транспортне услуге, већ ће бити 

одбијене. 

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ - ИЗБОР ПОНУДА: 

Избор најповољнијег понуђача и додела Уговора за извршење предметне транспортне 

услуге биће извршено по критеријуму „најнижа понуђена цена за комплетну 

транспортну услугу“. 

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 

Са понуђачем чија понуда буде изабрана Уговор ће бити закључени по добијању оцене - 

сагласности од Дирекције за имовинско - правне послове Секретаријата Министарства 

одбране РС. 

Уговор ће ступити на снагу даном потписивања и овере од стране наручиоца и 

испоручиоца. 

9. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА: 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 

уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама (члан 107. - 118.) који уређују поступак заштите права понуђача и 

јавног интереса. 

Понуђач захтев подноси наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 

повратницом у року од 8 (осам) дана од дана пријема Обавештења о додели Уговора за 

извршење транспортних услуга. 

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 30.000,00 динара на 

текући рачун број 840-923221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке 

административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије. 
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10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу 

добити од: 

 пуковника Милоша Баковића – тел. бр. 011 / 2064-553 и 

 мајора Зорана Пешића – тел. бр.  011 / 2064-327 или 011 / 3005-160. 
 

Остали услови, обавезе наручиоца и испоручиоца у погледу извршења и плаћања 

предметне транспортне услуге биће прецизирани Уговором о извршењу транспортне 

услуге. 

 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

1. пуковник Милош Баковић, дипл. инж. 
  

         

2. потпуковник Микајло Мановић, дипл. ек. 
  

         

3. потпуковник Данијел Радак, дипл. инж. 
  

         

4. мајор Срђан Вујовић, дипл. правник 
  

         

5. мајор Зоран Пешић, дипл. инж. 
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Прилог број 2. 

 

Назив предузећа - фирме понуђача:  

Порески идентификациони број: 

Матични број: 

Шифра делатности: 

Деловодни број: 

Датум: 

 

 

О Б Р А З А Ц 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 09/2012 
 

 

Да би се у Лоријен, Реп. Француска стигло до 18,00 часова 18. новембра 2012. године, из 

Панчева, Реп. Србија,  је пожељно кренути у ___,___ часова, ____. новембра 2012. године 

(уписати време и датум). 

 

        

Место и датум:                                       П о н у ђ а ч : 

 _______________________ 

 _______________________                                                   ________________________________ 

                                                                                                  (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                    М.П. 
 

Р
ед
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ј 

Р Е Л А Ц И Ј А 
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о
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х
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а
в

а
 

ПРЕВОЖЕЊЕ - 

НЕТО цена   

/без ПДВ-а/ 

у  динарима 

НАПОМЕНА 
 

1. 

Панчево – Београд – Батровци, 

Реп. Србија - Бајаково, Реп. 

Хрватска  – Лоријен, Реп. 

Француска ,  

од 16. до 18. новембра 

2012. год. 1 

(једно)   

Лоријен, Реп. Француска – 

Бајаково, Реп. Хрватска  – 

Батровци, Реп. Србија – 

Београд – Панчево,   

од 25. до 27. новембра 

2012. год. 
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Прилог број 3. 

П О Д А Ц И  О  П О Н У Ђ А Ч У 
 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА - ФИРМЕ ПОНУЂАЧА  

Скраћени назив предузећа - фирме понуђача  

Место  

Општина  

Улица и број  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Матични број  

Регистарски број  

Шифра делатности  

Назив банке и број текућег рачуна  

Обавезник пореза на додатну вредност 

(заокружити) 
ДА   -   НЕ 

Законски заступник  

Лице овлашћено за потписивање Уговора 

(дужност, презиме, име и звање) 
 

Лице за контакт  

Број телефона  

Број телефакса  

Електронска адреса (E - mail)  

 

Место и датум:                                              Понуђач: 

_______________                                                                       _______________________________ 

                                                                                                    (штампано име и презиме одговорне особе) 

                               М.П.          __________________ 
                                                                  (читак отисак печата)                          (пун потпис) 

 


