
СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА  
Топличин венац 19-21 

11000 Београд 

20.07.2016. године 

Број: ЈНМВ 1/2016-92/04 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

у поступку ЈНМВ 1/2016-92: Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског 

првенства у флегу у Београду 

 

 

У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), Наручилац Српска асоцијација америчког фудбала, врши следећу измену 

конкурсне докуметнације у поступку јавне набавке услуга Смештај са исхраном за потребе 

смештаја учесника Европског првенства у флегу у Београду, број јавне набавке ЈНМВ 

1/2016-92 која се огледа у следећем: 

 

1) У делу Конкурсне документације – Упутсво како се доказује испуњеност обавезних и 

додатних услова за учешће (страна 5/26 конкурсне документације), након измене гласи:  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

 

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ИСПУНИ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава: 

Обавезне услове из члана 75.  ЗЈН: 

1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани 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. 

3) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) да понуђач поштује 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. 

 

Додатни услов из члана 76. ЗЈН: 

5) да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:      

- да је хотелски смештај категорисан са 4 звездице или више; 
 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став  4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 ЗЈН, 

наведених у конкурсној документацији, доказује се на следећи начин: 

 достављањем обрасца ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Образац бр. 1 из конкурсне 

документације (за понуђача, као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду 

подноси група понуђача); 



 достављањем обрасца ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ- Образац бр. 2  из 

конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 

подизвођачу). 

 

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. 
 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76.  ЗЈН 

Испуњеност додатних  услова из члана 76. ЗЈН се доказује на достављањем: 

- Фотокопија важеће категоризације (4 звездице или више) издата од надлежног државног 

органа; 
 

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач код другог понуђача. 

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН наведене у делу: 

Услови прописани чланом 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни.   

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН доказује се на начин описан у 

делу: Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 

делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за 

подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не 

може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том 

случају, дужан је да за подизвођача достави попуњен и од стране овлашћеног лица подизвођача 

потписан и печатом оверен Образац 2 из ове документације.  

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,  

попуњава, печатом оверава и потписује понуђач.  

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без 

обзира на број подизвођача. 

Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу  и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.   

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача.  

            Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 

претходном ставу ако потраживање није доспело.  

            Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

            Добављач 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 уколко добије претходну сагласност 

Наручиоца.  



 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети и група понуђача.  

Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико 

понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди. 

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 

1.ЗЈН, док  додатне услове из члана 76. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно (наведени у 

делу: Услови прописани чланом 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни).   

            У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 

а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем, 

б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Напомена: У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 1, 3 и 6 који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.  

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према  

  

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ 

 Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне 

набавке  мале вредности, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 1; 

2. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале  вредности, попуњен, потписан и печатом оверен  (доставља се само 

уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)  - Образац бр. 2; 

3. Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен- Образац бр. 

3; 

4. Образац структуре цена, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 4; 

5. Образац  понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 5; 

6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, 
попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 6; 

7. Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен; 

8. Споразум о заједничком извршењу набавке (доставља се само уколико понуду 

подноси група понуђача); 

9. Фотокопија важеће категоризације (4 звездице) издата од надлежног државног 

органа; 
 

 

 

 

 

 

 



2) У делу Конкурсне документације – Техничка спецификација (страна 4/26 конкурсне 

документације), након измене гласи:  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 Место одржавања: Београд 

 Хотел са минимум четири звездице 

 услуга смештаја на бази пуног пансиона за 123 особе, а за потребе 

смештаја учесника Европског првенства у флегу који се одржава од 5. 

до 7. августа 2016. године: 

 14 особа x 4 пансиона 

 66 особа x 3 пансиона 

 43 особе x 2 пансиона 

 Укупно: 340 пансиона 

 Коришћење терена за одржавање мечева 

 Коришћење теретане 

 Коришћење 3 конференцијске сале са следећим садржајем бесплатан 

интернет, Flipchart (укључујући папир и оловке), Видео пројектор, 

Платно, Аудио опрему и микрофоне, говорница  

 Коришћење сале/терена за припреме пред утакмице  

 Паркинг за учеснике такмичења  

 Коришћење медија центра 
 

 

 

 

 

 

 

 



3) У делу Конкурсне документације – Образац број 4, Образац структуре цена (страна 20/26 конкурсне документације), након 

измене гласи:  

 

Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 
 А Б В Г Д 

Р.бр. Опис услуге 
Цена без ПДВ 

(дневно по особи) 

Цена са ПДВ 

(дневно по особи) 

Укупна цена без ПДВ 

за 340 пуних пансиона 

Укупна цена са ПДВ 

за 340 пуних пансиона 

1. 

Смештај на бази пуног 

пансиона са укљученом 

боравишном таксом  

    

 

Упуство за попуњавање: 

- У колони Б уписати јединичну цену без ПДВ (дневно по особи); у колони В уписати јединичну цену са ПДВ (дневно по особи), у 

колони Г уписати цену без ПДВ за 340 пуних пансиона, у колони Д уписати цену са ПДВ за 340 пуних пансиона . 

 

Напомена 1: услуга смештаја на бази пуног пансиона за 123 особе, а за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу 

који се одржава од 5. до 7. августа 2016. године: 

 14 особа x 4 пансиона 

 66 особа x 3 пансиона 

 43 особе x 2 пансиона 

 Укупно: 340 пансиона 

 

Напомена 2: 

 У цену морају бити урачунати трошкови коришћења фудбалског терена, и свих других садржаја у складу са спецификацијом 

из конкурсне документације 

 Цена мора бити исказана у динарима 

 Прихватљива понуда мора да садржи  цене за све позиције како је  предвиђено у табели  

 

У_______________________                                                                                                           Овлашћено лице понуђача       

 

Дана:_____________године                                                                                                   М.П.__________________________ 



4) У делу Конкурсне документације – Образац број 5, Образац Понуде (стр 21/26 и 22/26 

конкурсне документације), након измене гласи:  

 

Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда број _________________ од ______________ за јавну набавку број ЈНМВ 1/2016-92: 

Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу у 

Београду, за коју је позив за подношење понуда објављен дана 18.07.2016. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача: _______________________________________________________________________ 

Матични број: _______________________________, ПИБ: ______________________________________________ 

Овлашћено лице: ________________________________________________________________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________ E-mail: ___________________________________ 

Број телефона: _____________________________________    Телефакс : __________________________________ 

Број рачуна понуђача:
  ____________________________________________________________________________ 

Понуда се подноси: (заокружити) 

а) самостално                                      б) понуда са подизвођачем:                              в) заједничка понуда 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

/подизвођачима): 

 

1. Подизвођач: ____________________________________ адреса ________________________________________, 

матични број:__________________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ____________________________,  

број телефона: ________________, е-mail:____________________, број рачуна: ____________________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу : ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  

2. Подизвођач: ____________________________________ адреса ________________________________________, 

матични број:__________________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ____________________________,  

број телефона: ________________, е-mail:____________________, број рачуна: ____________________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне 

вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 



В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.________________________________________________, адреса: ______________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ________________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_________________________________, 

овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _______________________________. 

 

2. ________________________________________________, адреса: ______________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:_____________________, број телефона: _______________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_________________________________,  

овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _______________________________. 

 

Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона) без ПДВ -по датом  обрасцу  струкуре цена  

износи:__________________ динара  

Укупна понуђена цена ( за 340 пуних пансиона ) са ПДВ - по датом  обрасцу  струкуре цена  

износи:__________________ динара  
 

Рок важења понуде износи:  _________ дана од дана отварања понуда  

(напомена: минимално 60  дана од дана отварања понуде) 

 

Назив  и адреса објекта у коме ће бити обезбеђена услуга: 

 

_______________________________________________________________________________________  

                                                                        (обавезно уписати) 

 

Период коришћења услуге је за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу који се одржава 

од 5. до 7. августа 2016. године: 14 особа x 4 пансиона; 66 особа x 3 пансиона; 43 особе x 2 пансиона; 

Укупно: 340 пансиона 

 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

 

Рок плаћања:  _____________ дана од дана достављања исправне фактуре  

(Напомена: Рок не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре) 

 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ЈЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА. 

 

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 

понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

       Датум: _______________________                                                             Потпис и овера печатом понуђача: 

                                                                                           м.п. 

                                                                                                  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



5) У делу Конкурсне документације – Модел уговора (стр. 25/26 и 26/26 конкурсне 

документације), након измене гласи:  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
(попунити, потписати и оверити печатом) 

 

Уговорне стране: 

 

1. Српска асоцијација америчког фудбала, Београд, Топличин Венац 19-21, који заступа 

председник Раде Ракочевић (у даљем тексту Наручилац) 

и 

2. __________________________________________________________________ (унети назив) 

__________________________________________________________________ ( унети адресу) 

лице овлашћено за потписивање уговора  ___________________________________________ 

(у даљем тексту: Давалац услуге), 

Матични број: ________________________ 

ПИБ:________________________________ 

Број рачуна: ___________________________ 

 

3.  Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо): 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, навести 

остале учеснике у заједничкој понуди, односно све подизвођаче) 

 

 Закључују: 

 

УГОВОР 

о јавној набавци услуга 

 

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2016-92 

Предмет набавке: Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског 

првенства у флегу у Београду 
 

Члан 1. 

 Предмет уговора је Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског 

првенства у флегу у Београду, према спецификацији из конкурсне документације, у складу са 

обрасцем структуре цена и понудом бр. ____________________ (уписати), од 

__________________ (уписати) године, наведена документа су  саставни део овог уговора (у 

даљем тексту Уговор). 

 

Члан 2. 

 Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона са укљученом боравишном таксом  и свим 

трошковима) износи  ______________ (уписати) динара без ПДВ.  

Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона са укљученом боравишном таксом  и свим 

трошковима) износи _____________ (уписати) динара са ПДВ.  

Може доћи до мањег одступања у броју резервација, при чему је понуђена  јединична 

цена  непромењива до коначне реализације уговора. 

 



 

Члан 3. 

Период такмичења је од 5. до 7. августа 2016. године: 14 особа x 4 пансиона; 66 особа x 3 

пансиона; 43 особе x 2 пансиона; Укупно: 340 пансиона. 
 

Члан 4. 

 Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу омогући коришћење хотелских садржаја и у 

складу са спецификацијом услуге из обрасца структуре цена.    

 

 Члан 5. 

 Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу испостави фактуру за извршене услуге, на 

основу стварно извршених услуга, са навођењем врсте пружених услуга и исказаним ценама, са 

и без ПДВ. 

  Наручилац ће извршити плаћање услуге, на текући рачун Даваоца услуге, у року од 

___________________ (уписати) дана од дана испостављања исправног рачуна. 

 

Члан 6. 

 Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора за случај непоштовања 

преузетих обавеза друге уговорне стране, о чему ће  упутити обавештење писаним путем. 

  

Члан 7. 

 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно у духу добре пословне сарадње, а уколико у томе не успеју, уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 8. 

 На све што није регулисано одредбама Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну 

страну. 
 

Прилога 3 

 Образац понуде 

 Образац структуре цена 

 Спецификација услуге 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

         ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                  ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ  

 

 _________________________                                                М. П. ______________________ 

          

          

(УПИСАТИ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ПОТПИСАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ) 

 

У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПРИЛАЖЕ И КОРИГОВАНУ ТЕХНИЧКУ 

СПЕЦИФИКАЦИЈУ, ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ И ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА. 



 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 Место одржавања: Београд 

 Хотел са минимум четири звездице 

 услуга смештаја на бази пуног пансиона за 123 особе, а за потребе 

смештаја учесника Европског првенства у флегу који се одржава од 5. 

до 7. августа 2016. године: 

 14 особа x 4 пансиона 

 66 особа x 3 пансиона 

 43 особе x 2 пансиона 

 Укупно: 340 пансиона 

 Коришћење терена за одржавање мечева 

 Коришћење теретане 

 Коришћење 3 конференцијске сале са следећим садржајем бесплатан 

интернет, Flipchart (укључујући папир и оловке), Видео пројектор, 

Платно, Аудио опрему и микрофоне, говорница  

 Коришћење сале/терена за припреме пред утакмице  

 Паркинг за учеснике такмичења  

 Коришћење медија центра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 
 А Б В Г Д 

Р.бр. Опис услуге 
Цена без ПДВ 

(дневно по особи) 

Цена са ПДВ 

(дневно по особи) 

Укупна цена без ПДВ 

за 340 пуних пансиона 

Укупна цена са ПДВ 

за 340 пуних пансиона 

1. 

Смештај на бази пуног 

пансиона са укљученом 

боравишном таксом  

    

 

Упуство за попуњавање: 

- У колони Б уписати јединичну цену без ПДВ (дневно по особи); у колони В уписати јединичну цену са ПДВ (дневно по особи), у 

колони Г уписати цену без ПДВ за 340 пуних пансиона, у колони Д уписати цену са ПДВ за 340 пуних пансиона . 

 

Напомена 1: услуга смештаја на бази пуног пансиона за 123 особе, а за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу 

који се одржава од 5. до 7. августа 2016. године: 

 14 особа x 4 пансиона 

 66 особа x 3 пансиона 

 43 особе x 2 пансиона 

 Укупно: 340 пансиона 

 

Напомена 2: 

 У цену морају бити урачунати трошкови коришћења фудбалског терена, и свих других садржаја у складу са спецификацијом 

из конкурсне документације 

 Цена мора бити исказана у динарима 

 Прихватљива понуда мора да садржи  цене за све позиције како је  предвиђено у табели  

 

У_______________________                                                                                                           Овлашћено лице понуђача       

 

Дана:_____________године                                                                                                   М.П.__________________________ 



 

Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда број _________________ од ______________ за јавну набавку број ЈНМВ 1/2016-92: 

Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу у 

Београду, за коју је позив за подношење понуда објављен дана 18.07.2016. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача: _______________________________________________________________________ 

Матични број: _______________________________, ПИБ: ______________________________________________ 

Овлашћено лице: ________________________________________________________________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________ E-mail: ___________________________________ 

Број телефона: _____________________________________    Телефакс : __________________________________ 

Број рачуна понуђача:
  ____________________________________________________________________________ 

Понуда се подноси: (заокружити) 

а) самостално                                      б) понуда са подизвођачем:                              в) заједничка понуда 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

/подизвођачима): 

 

1. Подизвођач: ____________________________________ адреса ________________________________________, 

матични број:__________________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ____________________________,  

број телефона: ________________, е-mail:____________________, број рачуна: ____________________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу : ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  

2. Подизвођач: ____________________________________ адреса ________________________________________, 

матични број:__________________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ____________________________,  

број телефона: ________________, е-mail:____________________, број рачуна: ____________________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне 

вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 



В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.________________________________________________, адреса: ______________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ________________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_________________________________, 

овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _______________________________. 

 

2. ________________________________________________, адреса: ______________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:_____________________, број телефона: _______________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_________________________________,  

овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _______________________________. 

 

Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона) без ПДВ -по датом  обрасцу  струкуре цена  

износи:__________________ динара  

Укупна понуђена цена ( за 340 пуних пансиона ) са ПДВ - по датом  обрасцу  струкуре цена  

износи:__________________ динара  
 

Рок важења понуде износи:  _________ дана од дана отварања понуда  

(напомена: минимално 60  дана од дана отварања понуде) 

 

Назив  и адреса објекта у коме ће бити обезбеђена услуга: 

 

_______________________________________________________________________________________  

                                                                        (обавезно уписати) 

 

Период коришћења услуге је за потребе смештаја учесника Европског првенства у флегу који се одржава 

од 5. до 7. августа 2016. године: 14 особа x 4 пансиона; 66 особа x 3 пансиона; 43 особе x 2 пансиона; 

Укупно: 340 пансиона 

 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

 

Рок плаћања:  _____________ дана од дана достављања исправне фактуре  

(Напомена: Рок не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре) 

 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ЈЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА. 

 

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 

понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

       Датум: _______________________                                                             Потпис и овера печатом понуђача: 

                                                                                           м.п. 

                                                                                                  ____________________________________ 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА 
(попунити, потписати и оверити печатом) 

 

Уговорне стране: 

 

2. Српска асоцијација америчког фудбала, Београд, Топличин Венац 19-21, који заступа 

председник Раде Ракочевић (у даљем тексту Наручилац) 

и 

2. __________________________________________________________________ (унети назив) 

__________________________________________________________________ ( унети адресу) 

лице овлашћено за потписивање уговора  ___________________________________________ 

(у даљем тексту: Давалац услуге), 

Матични број: ________________________ 

ПИБ:________________________________ 

Број рачуна: ___________________________ 

 

3.  Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо): 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, навести 

остале учеснике у заједничкој понуди, односно све подизвођаче) 

 

 Закључују: 

 

УГОВОР 

о јавној набавци услуга 

 

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2016-92 

Предмет набавке: Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског 

првенства у флегу у Београду 
 

Члан 1. 

 Предмет уговора је Смештај са исхраном за потребе смештаја учесника Европског 

првенства у флегу у Београду, према спецификацији из конкурсне документације, у складу са 

обрасцем структуре цена и понудом бр. ____________________ (уписати), од 

__________________ (уписати) године, наведена документа су  саставни део овог уговора (у 

даљем тексту Уговор). 

 

Члан 2. 

 Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона са укљученом боравишном таксом  и свим 

трошковима) износи  ______________ (уписати) динара без ПДВ.  

Укупна понуђена цена (за 340 пуних пансиона са укљученом боравишном таксом  и свим 

трошковима) износи _____________ (уписати) динара са ПДВ.  

Може доћи до мањег одступања у броју резервација, при чему је понуђена  јединична 

цена  непромењива до коначне реализације уговора. 

 

 



Члан 3. 

Период такмичења је од 5. до 7. августа 2016. године: 14 особа x 4 пансиона; 66 особа x 3 

пансиона; 43 особе x 2 пансиона; Укупно: 340 пансиона. 
 

Члан 4. 

 Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу омогући коришћење хотелских садржаја и у 

складу са спецификацијом услуге из обрасца структуре цена.    

 

 Члан 5. 

 Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу испостави фактуру за извршене услуге, на 

основу стварно извршених услуга, са навођењем врсте пружених услуга и исказаним ценама, са 

и без ПДВ. 

  Наручилац ће извршити плаћање услуге, на текући рачун Даваоца услуге, у року од 

___________________ (уписати) дана од дана испостављања исправног рачуна. 

 

Члан 6. 

 Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора за случај непоштовања 

преузетих обавеза друге уговорне стране, о чему ће  упутити обавештење писаним путем. 

  

Члан 7. 

 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно у духу добре пословне сарадње, а уколико у томе не успеју, уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 8. 

 На све што није регулисано одредбама Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну 

страну. 
 

Прилога 3 

 Образац понуде 

 Образац структуре цена 

 Спецификација услуге 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

         ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                  ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ  

 

 _________________________                                                М. П. ______________________ 

          

          

(УПИСАТИ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ПОТПИСАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ) 

 

 

 

 



 

 

 

У складу са наведеним Наручилац ће, истовремено са овим дописом, на Порталу ЈН 

и на својој интернет страници објавити измену конкурсне документације. 

 

II  На основу члана 63. Став 5. ЗЈН продужава се рок за подношење понуда, а у складу са 

измењеним позивом за подношење понуда, и то:  

- Рок за подношење понуда: 28.07.2016. године до 11:00 часова; 

- Отварање понуда: 28.07.2016. године у 12:00 часова. 

 

 

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

 

      _________________ 

                                                                                                                    Славен Радонић 


