
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

 
 
Београд  13.08.2018. год. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке:  „Семинар лекара вештака“ ЈНМВ 18/2018 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Семинар лекара вештака“ ЈНМВ 18/2018 мења се 

конкурсна документација на начин који следи:  

 
У ПОГЛАВЉУ V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Додата је Напомена која гласи: 

„У укупну понуђену цену, урачунати су и трошкови штампања материјала и лифлета, обезбеђивање предавача 

на теме по договору са наручиоцем, организовање излета као и остали трошкови неопходни за извршење 

предметне набавке, а све у складу са техничким карактеристикама.“ 

У ПОГЛАВЉУ VI - МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГЕ – СЕМИНАР ЛЕКАРА ВЕШТАКА 
 

У члану 2 додат је став 5 који гласи:  

„У укупну понуђену цену, урачунати су и трошкови штампања материјала и лифлета, обезбеђивање предавача 

на теме по договору са наручиоцем, организовање излета као и остали трошкови неопходни за извршење 

предметне набавке, а све у складу са техничким карактеристикама.“ 

Измењени обрасци дати су у прилогу ове измене конкурсне документације. У осталом делу 

конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Семинар лекара вештака“ JНМВ 18/2018, која 

је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 07.08.2018. године, извршена је измена 

и допуна као у диспозитиву, а због прецизног дефинисања трошкова који улазе у укупну понуђену цену.  
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио  измену и допуну наведене конкурсне документације. 
 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 

http://www.pio.rs/


V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Предмет понуде: Семинар лекара вештака 

ЈНМВ 18/2018 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

       

                                      

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                            Републички фонд за  
пензијско и инвалидско 

осигурање  
Дирекција Београд, 

Др Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ:105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

                                                

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 
Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 

групе појединачно.  

                                   



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив пoдизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): 

  
 

 

       

                                      

 

                          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            Републички фонд  

за пензијско и инвалидско 
осигурање  

Дирекција Београд, 

 Др Александра Костића бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ:105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

                                            
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 

податке за подизвођача.  
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде 

са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за  сваког подизвођача појединачно. 

 
 

 
 



ПОНУДА  БР. _____  

за ЈНМВ 18/2018 – Семинар лекара вештака 

 

Табела А 

Ред. 

Бр. Назив услуге 
Јед. 

мере 

Цена у динарима  

по особи без ПДВ 

Износ 

 ПДВ 

 у динарима 

Цена у динарима по 

особи са ПДВ 

1. Хотелски смештају једнокрeветној 

соби* 3 НОЋЕЊA  
Услуга  

   

2. Хотелски смештај у двокреветној 

соби** 3 НОЋЕЊA 
Услуга  

   

3. Угоститељске услуге - ИСХРАНА на 

бази пуног пансиона*** 3 ПАНСИОНА 
Услуга  

   

ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА без ПДВ (сабрати ставке 1, 2 и 3)   

                            ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА са ПДВ (сабрати ставке 1, 2 и 3)  

* Уколико угоститељски објекат не располаже једнокреветном собом, потребно је да понуђач у горњој табели 

(ставка 1.) упише цену хотелског смештаја (3 ноћењa) једне особе у двокреветној соби, односно цену за хотелски 

смештај (3 ноћењa) једне особе у трокреветној соби у зависности од тога са којом структуром соба располаже 

(искоришћеност једног лежаја). 

** У овој колони потребно је уписати цену хотелског смештаја (3 ноћења) по особи у двокреветној соби када је 

искоришћеност лежаја пуна, односно када бораве две особе у двокреветној соби.  

*** У цену исхране на бази пуног пансиона (3 пансиона) урачунати једну свечану вечеру и две кафе и два 

безалкохолна пића (сок, вода) дневно, на паузи предавања; 

Цена боравишне таксе:________________ дин. без ПДВ; 

Цена осигурања: _____________________ дин. без ПДВ; 

Цена пријаве на боравак: ______________ дин. без ПДВ; 

Еколошка такса: ______________________ дин. без ПДВ. 

 

 Уз понуду обавезно приложити ценовник осталих хотелских услуга.  

 

 

 

 

 



Табела Б 

Ред. Бр. Назив услуге Јединица 

мере 

 

Количина 
(оквирни број 

путника) 

 

Цена услуге 
у динарима без ПДВ 

 

Цена услуге у 
динарима са ПДВ 

1. ****ТРАНСФЕР 

учесника саветовања 

Превоз дела учесника 

саветовања (оквирно 50 

путника) аутобусом на 

релацији: 

Нови Сад, Београд, Ниш-

______________ (долазак у 

___________ 25.09.2018. и 

повратак у Београд 

28.09.2018.) 

 

Услуга  50 

  

Укупна цена (ТАБЕЛЕ А + ТАБЕЛЕ Б) без ПДВ:  ____________________ 

Укупна цена (ТАБЕЛЕ А + ТАБЕЛЕ Б) са ПДВ:  ____________________ 

НАПОМЕНА: У укупну понуђену цену, урачунати су и трошкови штампања материјала и лифлета, 

обезбеђивање предавача на теме по договору са наручиоцем, организовање излета као и остали 

трошкови неопходни за извршење предметне набавке, а све у складу са техничким 

карактеристикама. 

НАПОМЕНА: Како би се оценила прихватљивост понуде у смислу да ли је понуђена цена у оквиру процењене 

вредности, сабраће се следеће: 

- збир ставки 1 и 3 из Табеле А помножен са оквирним бројем учесника, односно 120,  

са боравишним таксама, осигурањем, пријавом на боравак и еколошком таксом и  

- цена трансфера за око 50 учесника из Табеле Б 

На тај начин утврдиће се да ли понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове набавке. 

 
Период коришћења хотелских услуга:  

- Почетак коришћења услуга од ручка 25. закључно са доручком 28. септембра 2018. године 
- Број корисника: оквирно 120.  

Период коришћења и број особа је оквиран. 

Трансфер учесника саветовања: 

Спецификација возила : 

- 1 аутобус, са возачем (високоподни, климатизовани, број седишта 55, са пртљажним простором довољним 

за предвиђени број путника) 

 



 

 

 

Напомена: Навеси линк или www адресу хотела: ___________________________ 

Начин и услови плаћања: Наручилац се обавезује да износ од 650.000,00 динара са ПДВ плати Добављачу у 

року од 15 дана од дана пријема правилно испостављене профактуре и менице за повраћај аванса.  
Наручилац се обавезује да преостали износ средстава за извршену услугу плати Добављачу након извршене 

услуге, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре Добављача као и Записника о 

извршеној услузи са списком учесника, периодом боравка и бројем пансиона. 
 

Резервација хотелског смештаја може се отказати два дана пре почетака коришћења хотелских услуга која 
су утврђене резервацијом без трошкова за Наручиоца. 

Рок важења понуде:______________________(минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре: ДА   НЕ (понуђач заокруживањем 

ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 

 

Понуђач подноси понуду (заокружити):  
1) Самостално  

2) Као заједничку понуду  

3) Са подизвођачем  

 

 

- Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу:_____% (не може бити већи од 50%)  

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача ___________________________  
 

 

 
 

ПОНУДУ САЧИНИО                                                М.П.                                                  ПОНУЂАЧ  
______________________ 

                                                                                                                     __________________ 

  



 

VI    МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГЕ –  

СЕМИНАР ЛЕКАРА ВЕШТАКА 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра Костића бр. 9,  

кога заступа директор Драгана Калиновић 
Матични број: 17715780 

ПИБ: 105356542 
Број рачуна: 840-1652-22 који се води код Управе за трезор 

( у даљем тексту: Наручилац) и 
 

2."______________ " __________________________ул.______________ бр.__, кога заступа 

директор________________________ 
Матични број: ______________ 

ПИБ: __________________ 
Број рачуна: __________________________________који се води код_______________________ 

(у даљем тексту: Добављач), 

 
Наступа заједнички са,  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Наступа са подизвођачем, 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Уговорне стране констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Одлуком директора Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр. 404.1-1389/18-2 од 07.08.2018.године спровео 

поступак јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 18/2018. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Наручилац овим Уговором поверава, а Добављач прихвата и обавезује се да пружа услугу: „Семинар 

лекара вештака“, а у свему према усвојеној понуди Добављача бр. ______ од _________ године (у даљем тексту 

понуда), која са техничким карактеристикама из конкурсне документације чини саставни део овог Уговора.  

ЦЕНА  

Члан 2. 

Цена ноћења у једнокреветној соби за једну особу износи __________________ дин. 

(словима:_________________________________________) без ПДВ. 

Цена ноћења у двокреветној соби за једну особу износи __________________ дин. 

(словима:__________________________________________) без ПДВ. 



Цена угоститељске услуге– исхрана на бази пуног пансиона износи __________________ динара износи 

__________________ дин. (словима:_______________________________________) без ПДВ.  

Цена тансфера по особи аутобусом на релацији Београд - _____________ и повратак по завршетку 

саветовања у Београд, износи ____________ динара (словима: _____________________________) без ПДВ. 

У укупну понуђену цену, урачунати су и трошкови штампања материјала и лифлета, обезбеђивање 

предавача на теме по договору са наручиоцем, организовање излета као и остали трошкови неопходни за 

извршење предметне набавке, а све у складу са техничким карактеристикама. 

Наручилац се обавезује да ће Добављачу према усвојеној понуди из члана 1. овог Уговора плаћати 

боравишну таксу, осигурање, пријаву на боравак и еколошку таксу. 

Цене боравишне и еколошке таксе могу се мењати услед промене висине боравишне и еколошке таксе, 

а на основу акта надлежног органа којим је извршена промена и на образложени захтев Добављача. 

Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности из овог члана. Уговора, уколико за то постоје оправдани 

разлози.  

Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора не може прећи износ од ____________ динара без 

ПДВ, што представља износ процењене вредности према Одлуци о покретању поступка јавне набавке. 

НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да пружи хотелску услугу учесницима семинара (оквирно 120 особа) и то 3 пуна 

пансиона у пословном објекту _________________________________________________ (навести назив и адресу 

хотела где ће бити пружена услуга у периоду од 25.09. до 28.09.2018. године), као и да организује превоз 

учесницима семинара (почетна дестинација поласка Нови Сад затим, Београд и крајња дестинација Ниш) до 

места одржавања семинара, а у свему према понуди Добављача из члана 1. овог Уговора.  

Добављач се обавезује да ће обезбедити смештај у једнокреветним, двокреветним собама као и 

трансфер дела учесника саветовања. 

Хотелска услуга започиње 25.09.2018. године ручком и завршава се 28.9.2018. године доручком. 

Резервација хотелског смештаја може се отказати два дана пре почетака коришћења хотелских услуга која су 

утврђене резервацијом. 

 

Члан 4. 

  Уговорне стране сагласне су да ће по завршетку саветовања сачинити Записник о извршеној услузи 
којим ће констатовати да је услуга извршена у уговореном обиму и квалитету, са списком учесника, периодом 

боравка и бројем пансиона.  

Записник из става 1. овог члана потписује овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача. 
Записник са спецификацијом из овог члана представља основ за испостављање фактуре.  

 
 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да ће предметне услуге обављати стручно и квалитетно, у свему према важећим 

прописима и професионалним стандардима струке за ову врсту услуге.  

Добављач је у целости одговоран за квалитет пружених услуга.  
Добављач се обавезује да услуге пружа квалификованом радном снагом са потребним искуством за ову 

врсту посла. 
Добављач се обавезује да примени мере заштите на раду прописане важећим законским и подзаконским 

актима, како не би дошло до несреће на раду, а у случају да до истих дође одговоран је по свим основама. 

Добављач се обавезује да по захтеву Наручиоца приступи отклањању уочених недостатака и пропуста 
у обављању послова, као и да надокнади сву штету проузроковану несавесним и неквалитетним радом или 

кривицом Добављача. 
 



НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да износ од 650.000,00 динара са ПДВ плати Добављачу у року од 15 дана од 
дана пријема правилно испостављене профактуре и менице за повраћај аванса.  

Наручилац се обавезује да преостали износ средстава за извршену услугу плати Добављачу након 

извршене услуге, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре Добављача као и 
Записника о извршеној услузи са списком учесника, периодом боравка и бројем пансиона.“ 

 
Члан 7. 

За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2018. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 

обезбеђених финансијским планом за 2018. годину. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 
Добављач је у обавези да, приликом потписивања Уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за 

испуњење уговорених обавеза и то:  
1) Бланко меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Добављача за повраћај 

аванса, у висини аванса (са ПДВ) са роком важења у периоду 60 дана дуже од трајања Уговора, са меничним 

писмом - овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може 
попунити са клаузулом „без протеста“ у укупном износу плаћеног аванса са ПДВ и наплатити у складу са 

меничним писмом-овлашћењем под условом да Добављач не извршава уговорене обавезе.  
2) Две бланко сопствене менице, потписане и оверене службеним печатом од стране овлашћених лица 

Добављача, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза у периоду 60 дана дуже од трајања 

Уговора, са меничним писмом - овлашћењем да су издате менице неопозиве, безусловне и на први позив 
наплативе и да се могу попунити са клаузулом „без протеста“ у укупном износу до 10% процењене вредности 

без ПДВ и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Добављач не извршава 
уговорене обавезе.  

3) кoпиjу кaртoнa дeпoнoвaних пoтписa оверену oд стрaнe бaнкe, сa дaтумoм oвeрe (дaтум oвeрe трeбa дa будe 

нaкoн дaтумa oтвaрaњa пoнудa). 

4) Потврду да су менице евидентиране у регистру меница и овлашћења који води НБС (преузима се са сајта 

Народне банке Србије www.nbs.rs). 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење– писмо остаје на снази. 

У случају реализације менице у току трајања Уговора, добављач је у обавези да достави нову меницу, 

са меничним овлашћењем, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива од стране Наручиоца. 
       

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА                                                             
                                                         Члан 9. 

Уговор се закључује на временски период до завршетка семинара лекара вештака који представља 

предмет Уговора. 
 

Члан 10. 
Наручилац  има право да без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже Уговор 

у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања обавештења о отказу писаним путем. 

Наручилац  има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Добављач не 
извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони недостатке у извршењу уговорених 

обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који регулишу област из које је предмет јавне набавке, о 
чему писмено обавештава Добављача. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 



Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем обавести 
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења Уговора и да је документује на прописани начин. 
 

  Члан 12. 
         Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 

                                                                   Члан 13. 
          Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити искључиво у 

писаној форми. 
 За све што није предвиђено одредбама овог Уговора, важе одредбе Закона о облигационим односима, 

као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 
                                                                  Члан 14. 

       Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 
Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају  Добављачу, 

а 3 (три) примерка Наручиоцу.     
        

                              

ЗА ДОБАВЉАЧА: 
ДИРЕКТОР 

 
___________________________ 

 ЗА НАРУЧИОЦА: 
ДИРЕКТОР 

Драгана Калиновић 
 

________________________ 

 
 

 

 


