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набавке број: 3031 од 17.03.2017. године и Решења о образовању комисије за 
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                                     I OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Нaзив нaручиoцa: Народно позориште у Београду 

Aдрeсa: Београд, ул. Француска бр. 3. 

Интeрнeт стрaницa: www.narodnopozoriste.rs 

 ПИБ: 100252129 

Maтични брoj: 07032480 

Брoj рaчунa: 840-153668-68 

Шифрa дeлaтнoсти: 9004 - Рад уметничких установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 8/2017 су услуге посредовања при куповини авио карата 

 

4. Нaзнaкa дa сe пoступaк спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци 

Прeдмeтни пoступaк сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци. Угoвoр ћe бити 

зaкључeн сa пoнуђaчeм кojeм нaручилaц oдлукoм дoдeли угoвoр. 

 

5. Напомена за резервисане јавне набавке 

Предметна набавка није резервисана јавна набавка. 

 

6. Контакт особе 

Лице за контакт : Милорад Јовановић, телефон 062/224021, e-mail адреса: 

mjovanovic@narodnopozoriste.rs  

 

 

http://www.narodnopozoriste.rs/
mailto:mjovanovic@narodnopozoriste.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број: ЈНМВ 8/2017 су услуге услуге посредовања при куповини авио 

карата. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге путничких агенција и сличне услуге 

- 63510000. 

 

3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
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III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 

 

Услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранству, 

подразумева обавезу изабраног понуђача да за потребе наручиоца и по налогу наручиоца, 

обезбеђује авио картe,  за све локације (дестинације) у иностранству, за које се наручиоцу 

укаже потреба у вршењу послова из његове надлежности (службена путовања запослених на 

неодређено и одређено време и лица ангажованих по другом основу код наручиоца). 

Услугa посредовања при куповини авио карата обухвата: 

1. Резервацију авио карата, за дестинације у иностранству, у складу са појединачним 

потребама наручиоца у периоду важења уговора, при чему у цену понуђене услуге не 

улази цена авио карте, осигурање, аеродромске таксе и сви други трошкови у вези са 

издавањем авио карте. Наведени трошкови се фактуришу за сваку појединачну 

извршену услугу набавке авио карата. 

2.  Давање информација о реду летења и ценама путних карата. 

3.  Понуђач се обавезује да: 

- при посредовању при куповини авио карата, поступа у складу са пажњом доброг 

стручњака и настоји да обезбеди најнижу цену, 

- обезбеди наручене авио карте по најповољнијим ценама у датом моменту на тржишту. 

Цена повратне авио карте не може бити већа од цене утврђене важећим Ценовником авио-

превозника. Понуђач ће на захтев и након одобрења од стране наручиоца у писаном облику 

(укључујући имејл комуникацију) резервисати авио карту. Фактурисање предметних услуга 

вршиће се на основу цена које у моменту тражења услуге буду дате од стране авио превозника. 

У случају немогућности реализације услуге резервације авио карте и друге путне карте, 

наручилац има право на поврат уплаћеног износа у складу са тарифом коју је прихватио при 

резервацији исте, у супротном, понуђач доставља писано образложење; 

- наручиоцу да писане информације о условима отказа које је прописао крајњи 

извршилац услуге односно компанија превозника, а наручилац задржава право да откаже 

резервацију путних карата у складу са условима крајњег извршиоца услуге; 

- да изврши замену резервације авио карте и друге путне карте на писани захтев 

наручиоца, у случају промене лица које службено путује, најкасније у року до 3 (три) дана пре 

најављеног или резервисаног термина; 

- да изврши резервацију авио карата, на захтев наручиоца у оквиру укупно уговорене 

вредности набавке и на основу претходне сагласности наручиоца; 

- понуди економски најповољнија решења за организацију путовања, као и најбоље везе 

са најбржом следећом конекцијом; 

- у случају потребе да се унапред резервише авио карта, преузме обавезе око плаћања, а 

након тога испостави рачун наручиоцу; 
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- у случају отказивања заказаног лета услед временских непогода или другог узрока, а 

уколико авио компанија није у могућности да благовремено обезбеди други лет, преузме 

обавезу збрињавања путника и обезбеђивања лета друге авио компаније; 

- за сваки конкретан писани захтев наручиоца достави више опција авио превоза за 

тражену дестинацију од више различитих авио-превозника, (уколико се не достави више 

опција, неопходно је доставити образложење у писаном облику); 

- ће одмах поступити по евентуалним примедбама наручиоца у погледу недостатка на 

име квалитета и цене за пружене услуге; 

- буде доступан 168 сати у недељи, односно 365 дана у години. Под доступношћу 

понуђача, наручилац подразумева и пружање додатних услуга (помоћ при евентуалним 

ванредним дешавањима на путу, у случају хитности, непланирана замена авио карте и места 

боравка у нерадним данима или у случају празника или непланираних дешавања на службеном 

путу и сл.); 

- да авио карте обезбеди у року који не може бити краћи од 10 минута нити дужи од 24 

сата од пријема писаног захтева наручиоца упућеног поштом, и-мејлом или телефаксом 

4.   Понуђач не може набављати за потребе наручиоца услуге LOW COST компанија. 

5.  Наручилац задржава право да врши проверу цена коштања путних карата за тражене 

дестинације путовања и код других агенција. Уколико приликом провере цена уочи да 

постоје одступања у ценама путних карата које предлаже понуђач и ценама путних 

карата које нуде друге агенције, наручилац може захтевати од понуђача да му обезбеди 

повољнију понуду коју је сам пронашао. 

 

                Количине: Наручилац не може да наведе прецизне количине авио карата и 

дестинација у иностранству јер се прецизне количине не знају за период од годину 

дана унапред сходно месечној координацији репертоара и будућих уговора о 

гостовањима који тек треба да се договарају.  

Оквирно, очекује очекује се набавка приближно 85 авио карата за различите 

дестинације у иностранству у периоду од 12 месеци.  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

              А)  Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући    

        регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

      Б) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

       В) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН). 

       Г) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (чл. 75.ст. 1. тач. 5) ЗЈН): 

       Д) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе 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, (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно   лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

А) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре,  односно Извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Б) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

В) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Г) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН - Доказ: Понуђач, уз понуду, треба да достави копију 

важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

односно треба да достави копију важеће лиценце за обављање послова организатора путовања 

коју издаје Регистратор туризма; 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,   предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

     А) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из одговарајућег 

регистра; 
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     Б) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања  или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

     В) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

     Г) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН - Доказ: Понуђач, уз понуду, треба да достави копију 

важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно 

треба да достави копију важеће лиценце за обављање послова организатора путовања коју издаје 

Регистратор туризма; 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван 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; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН - Доказ: Понуђач, уз понуду, треба да достави копију важеће 

дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно треба да 

достави копију важеће лиценце за обављање послова организатора путовања коју издаје Регистратор 

туризма; 

 

Напомена: Oргaнизaтoр путoвaњa мoжe дa oбaвљa пoслoвe из члaнa 43. тaч 1) и 1a) Закона о 

туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015) aкo 

испуњaвa услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм и aкo имa лицeнцу зa oбaвљaњe тих пoслoвa. 

Лицeнцу из стaвa 1. oвoг члaнa, нa зaхтeв пoднoсиoцa, издaje Рeгистрaтoр туризмa, рeшeњeм, сa 

рoкoм вaжeњa oд три гoдинe, кoje нaрoчитo сaдржи: пунo пoслoвнo имe, мaтични брoj и сeдиштe, у 

складу са чланом 51. став 2. Закона о туризму. 

 

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде, и дужан је да достави Изјаву понуђача о испуњености услова из 

члана 75. и 76. Закона, (Образац изјаве понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. ЗЈН, Образац дат у Поглављу IX конкурсне документације). 

 

1.2. Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора    испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то: 

 

Да има неопходан пословни капацитет и то: 

 

1. да користи најмање један од водећих међународних резервационих система авионских карата 

са приступом базама података водећих авио компанија, (Amadeus, Galileo, Sabe, Worldspan…). 

- Доказ: дозвола за приступ једном од водећих међународних резервационих система (Amadeus, 

Galileo, Saber, Worldspan…) или други доказ из кога се види да понуђач користи резервациони систем 

(издат од стране овлашћеног лица) односно достављање Изјаве понуђача/члана групе понуђача о 

испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац дат у Поглављу IX конкурсне документације), 
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којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

 

2. да је члан IATA-e, Међународног удружења авио компанија. 

  - Доказ: Лиценца IATA- важећа, односно достављање Изјаве понуђача/члана групе понуђача о 

испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац дат у Поглављу IX конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) може 

доказати испуњеност свих услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, (осим 

услова из члана 75. став 1. тачка 5), достављањем Изјаве понуђача/члана групе понуђача о 

испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац дат у Поглављу IX конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове. 

Изјава понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, мора да буде 

потписана и оверена печатом.  

 

3. да је у претходне три године (2014, 2015. и 2016) пружио исте (услуге резервација авио карата 

заједно са ценама авио карата, осигурања, аеродромске таксе и свих других трошкова у вези са 

издавањем авио карата) или сличне услуге услугама које су предмет ове јавне набавке у укупној 

вредности од најмање 9.500.000,00 динара без ПДВ-а, са потврдама Наручилаца и вредностима 

уговора (Поглавље XII). 

- Доказ: Списак пружених услуга-референци о извршеним истим или сличним услугама које су 

предмет ове јавне набавке за претходне три године (2014, 2015. и 2016. година), у укупној вредности од 

најмање најмање 9.500.000,00 динара без ПДВ- а, са потврдама Наручилаца и вредностима уговора. 

 

IV-1 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 

доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, 

дужан је да испуни подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача о испуњености услова из 

члана 75. ЗЈН, (Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 

75. ЗЈН, Образац дат у Поглављу X конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом. 

 

IV-2 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Услов 

из члана 75.став.1 тачка 5, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док остале додатне услове испуњавају 

заједно. Понуђач је дужан да достави Изјаву понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из 

члана 75. и 76. Закона, (Образац Изјаве понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из 

чл. 75. и 

76. ЗЈН, Образац дат у Поглављу IX конкурсне документације), која мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико је понуђач доставио Изјаву о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави на увид копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави 

на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима стране државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
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Ако се у страној држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 

4) ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је 

да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног 

органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су, подаци који 

су тражени у оквиру услова, јавно доступни. 

 

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. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац дат у Поглављу IX 

конкурсне документације), осим за услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач доказује достављањем копије 

важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно 

копије важеће лиценце за обављање послова организатора путовања коју издаје Регистратор 

туризма. 

          Испуњеност услова из члана 76, у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем 

Списка пружених услуга-референци о извршеним услугама у претходне три године (2014, 2015. и 

2016), да је пружио исте или сличне услуге услугама које су предмет ове јавне набавке у укупној 

вредности од најмање 9.500.000,00 динара без ПДВ-а, са потврдама Наручилаца и вредностима уговора 

(Поглавље XII). 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, (Образац Изјаве понуђача/члана групе 

понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН, Образац дат у Поглављу IX конкурсне 

документације). 

            Услов из члана 75.став.1 тачка 5, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, достављањем (у оквиру понуде) 

копије важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно 

копије важеће лиценце за обављање послова организатора путовања коју издаје Регистратор туризма док 

остале услове испуњавају заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, (Образац Изјаве 

подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН, Образац дат у Поглављу X конкурсне 

документације). 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова достављањем (у оквиру понуде са 

понуђачем) копије важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, односно копије важеће лиценце за обављање послова организатора путовања коју издаје 

Регистратор туризма . 

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. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, 

осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у страној држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

 
 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 

1. Подаци о језику 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуда се даје на српском језику (достављају се обрасци из конкурсне документације која 

је на српском језику). 

  

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. 

Понуђач подноси понуду  у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

 

3. Пријем понуда и рок за подношење понуда 

 

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти односно кутији у којој се понуда 

налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу потврду о пријему 

понуде. 

 Рок за подношење понуда  је до 31.03.2017. године до 10:00 часова. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

4. Подношење понуде 

 

       Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
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                    Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 

стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 

         Понуде се достављају на адресу: Народно позориште у  Београду, Београд, ул. Француска бр. 

3, са назнаком: «Понуда: набавка услуге посредовања при куповини авио карата 

– НЕ ОТВАРАТИ » (јавна набавка број 8/2017 а на полеђини назив, број телефона и адреса 

понуђача. 

                       Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у канцеларију број 55.11, где се 

документација заводи, на трећем спрату спрату зграде Наручиоца, на горе наведеној адреси.  

            Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

           Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу у 

року за подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно 

датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у 

коме се пакује измена/допуна/опозив понуде, додаје реч: „измена“ или „допуна“ или „опозив“, а у 

зависности од тога шта се у омоту налази. 

 

6.  Отварање понуда 

 

 Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.03.2017. године у  12:00 часова, у згради Народног 

позоришта у  Београду, Београд, ул. Француска бр. 3, просторија 44.14.   

          Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка 

поступка јавног отварања, представници понуђача су дужни да комисији наручиоца предају посебна 

писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.  
 

7. Обавештење о понуђачу у вези подношења понуде 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

8. Подизвођач 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је 

да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 

да наведе назив подизвођача, а 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 
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утврђивања испуњености услова. 

         Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, (Образац 

Изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. Закона, дат у Поглављу X), а за услов из члана 

75. став 1. тачку 5, за подизвођача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова, понуђач доказује достављањем важеће дозволе у виду копије уз понуду. 

 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

   

9. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 

Понуду може поднети група понуђача.  

                   За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености  обавезних  услова из 

члана 75. став 1. тач. 1), 2 ) и 4) Закона, а за услов из члана 75. став 1. тачку 5, за понуђача из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, 

понуђач доказује достављањем важеће дозволе у виду копије уз понуду. Додатне услове испуњавају 

заједно. 

 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

 

Споразум понуђача доставити у понуди. У случају да се споразум понуђача не достави у 

понуди, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

                      Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања и рок извршења 

 

Плаћање се врши сукцесивно, по извршењу сваке појединачне услуге, на основу уредне фактуре коју 

Добављач доставља Наручиоцу по свакој појединачној пруженој услузи. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено. 

Фактуру испоставља понуђач, (обавезно наводећи број уговора), на основу документа који потврђује 

да је извршена услуга у складу са Уговором. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

фактурисања. 

Понуђач не може набављати за потребе Наручиоца услуге LOW COST компанија. 

 

 

          11. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге 

 

Наручилац и понуђач ће за свако извршење услуге електронским путем, (записнички), констатовати да 

ли су услуге, које су предмет јавне набавке, извршене у складу са уговором, односно сачињавањем 

записника, уколико је примопредаја услуге извршена непосредно на адресу наручиоца. 

Понуђач се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев наручиоца доставити више опција за авио 

превоз са сетовима у различито време у оквиру економске класе за тражену дестинацију, од више 

различитих авио-превозника. Уколико се за сваки захтев не достави више опција, неопходно је 

доставити образложење у писменом облику. 
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Понуђач се обавезује да буде доступан 168 сати у недељи, односно 365 дана у години. Под 

могућношћу пружања додатних услуга, наручилац подразумева помоћ при евентуалним ванредним 

дешавањима на путу, (у случају хитности, непланирана замена авио карте и места боравка у нерадним 

данима или у случају празника или непланираних дешавања на службеном путу и сл.). 

 

12.Захтев у погледу рока извршења услуга 

 

Уговор ступа на снагу даном закључења и траје до утрошка средстава обезбеђених за реализацију 

предметне јавне набавке, а најдуже за период од годину дана од дана закључења Уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће Наручиоцу за предметну намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Понуђач се обавезује да изврши испоруку путних карата у року који не може бити краћи од 10 минута, 

нити дужи од 24 сата од пријема писаног захтева наручиоца упућеног поштом, и-мејлом или 

телефаксом. 

 

        13. 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 је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

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

 

         14. Валута 

Понуђач у Обрасцу понуде цену изражава у динарима, као цену услуге резервације појединачне 

повратне авио карте без ПДВ-а. 

У цену услуге понуђене у обрасцу не улази цена авио карте, осигурање, аеродромске таксе и сви 
други трошкови у вези са издавањем авио карте. Наведени трошкови се фактуришу за сваку 
појединачну извршену услугу набавке авио карата. 

Имајући у виду да је валута Републике Србије динар који се састоји од 100 пара, понуђена цена 

за предметне услуге не може бити нижа од 0,01 динар. Ако понуђач у обрасцу понуде искаже да 

нема цену за предметне услуге, односно, да му је цена за предметне услуге нижа од 0,01 динар, 

његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

            15. Начин означавања поверљивих података 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 

понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
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           16. Измене и допуне конкурсне документације 

 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки 

и на интернет страни наручиоца. 
 

 

           17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, 

односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно  извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

                                                 

            18.Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

 19. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 Питања упутити радним данима од понедељка до петка од 08:30 до 15:30 часова на адресу: 

Народно позориште у Београду, Београд,  Француска бр. 3,  уз напомену "Објашњења – јавна набавка 

број 8/2017 услуге посредовања при куповини авио карата “ или путем  факса: 011/2622-560 или на е-

mail: mjovanovic@narodnopozoriste.rs 

 

 20. Критеријум за доделу уговора 

 

       Наручилац при оцењивању понуда примењује критеријум „економски најповољнија понуда“. 

       Елементи критеријума за одређивање економски најповољније понуде су: 

 

1. Елемент - Цена услуге резервације појединачне повратне авио карте, без ПДВ- а, максималан 

број бодова износи 95.  

односно према формули: 

најнижа понуђена цена  :  понуђена цена   x  максимални број бодова (95) 

 

2. Елемент (Из члана 85.Закона о јавним набавкама- квалитет) - Да понуђач ( или члан групе у случају 

заједничке понуде или подизвођач) поседује важећи сертификат ISO 9001: 2008(или ISO 9001: 2015)  за 

mailto:mjovanovic@narodnopozoriste.rs
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делокруг организације путовања  и да је наведени сертификат достављен у саставу понуде.  

Максималан број бодова износи 5, односно: 

 - У саставу понуде се налази важећи сертификат ISO 9001: 2008 (или ISO 9001: 2015) за делокруг 

организације путовања  = 5 бодова. 

 Ради утврђивања броја бодова по овом критеријуму, обавезно у понуди доставити фотокопију 

важећег сертификата ISO 9001: 2008(или ISO 9001: 2015)  за делокруг организације путовања. У 

случају да се у саставу понуде не налази наведени важећи ISO 9001: 2008 (или ISO 9001: 2015) 

сертификат за делокруг организације путовања, онда ће се таква понуда бодовати са 0 ( нула) 

бодова по овом критеријуму. 

 

Укупан могући број бодова 95+5=100 

 

 21. Понуде са истим бројем бодова 

 

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број бодова, повољнијом ће се сматрати понуда 

оног понуђача који понуди дужи рок дана плаћања (не може се понудити краћи од 15 нити дужи од 

45 дана). 

Уколико постоје две или више понуда са истим укупним бројем бодова и истим роком плаћања, уговор 

ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде биће 

позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 

 

Жреб подразумева следеће активности: 

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац 

ће организовати јавни жреб: присуствује Комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су 

поднели прихватљиве понуде,  који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице; 

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с 

тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача; 

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић 

одредити првог на ранг листи, други извучени папирић ће одредити другог на ранг листи 

и тако редом док  се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача; 

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни 

овлашћени представници понуђача; 

- сви преставници понуђача дужни су да пре жреба, доставе овлашћење за учествовање; 

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача. 

 

                       22. Захтев за заштиту права  

 

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или 

конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за 

заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, 

а након истека рока прописаног рока од 3 дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 

до истека рока за подношење понуда. После доношења Одлуке о додели Уговора, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 



 

17  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

Као доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. 

тачка 6) Закона, а према Упутству Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да 

је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или друга ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплката таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 
 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или Поште, који садржи и све друге елементе потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) до (10), за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 

другим прописом. 
Изјављивање захтева за заштиту права путем електронске поште није допуштено. 

 

 

      23. Обавештење понуђачима о закључењу Уговора 

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно, пре истека тог рока ако је 

поднета само једна понуда. 

 

 24. Праћење реализације уговора 

 Праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је у надлежности Службе за продукцију 

домаћу и међународну сарадњу. 
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  Понуда за  јавну  набавку   услугe посредовања при куповини авио карата , ЈНМВ број 8/2017, 

за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

 

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. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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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: 

 

  

Део предмета 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: 

 

  

Део предмета 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. 
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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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ПОНУДА ЦЕНЕ: 

 

Услугe посредовања при куповини авио карата, ЈНМВ 8/2017. 

 

Табела: 

 
 

Р.б. 

 

 

Дестинација 

       Цена услуге резервације појединачне 

повратне авио карте, без ПДВ-а 

1. За службена путовања у 

иностранству 

 * 

 

 *уписати цену 

 

 - Рок плаћања (минимум 15 дана,  максимум  45  дана) је: *_________  дана. 

*уписати рок 

 

 - Рок важења понуде:* дана од  дана јавног  отварања понуда  (минимум 30 

дана). 

 *уписати рок 

 
Имајући у виду да је валута Републике Србије динар који се састоји од 100 пара, понуђена 

цена за предметне услуге не може бити нижа од 0,01 динар. Ако понуђач у обрасцу понуде 

искаже да нема цену за предметне услуге, односно, да му је цена за предметне услуге нижа 

од 0,01 динар, његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

 

У   Потпис овлашћеног лица 
 

Дана   М. П.    
 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе  заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом модел уговора. 

 

УГОВОР О 

ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ 

КУПОВИНИ ABИO КАРАТА  

закључен између: 

 

1) Народног позоришта у Београду Београд, Француска бр. 3, кога заступа 

управник Дејан Савић, ПИБ: (попуњава наручилац), матични број: (попуњава 

наручилац) (у даљем тексту: Наручилац), 

 

и 
 

2)     из   , улица 

   бр.   , ПИБ:  ,матични број  , 

које заступа   ,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца 

групе за случај заједничке понуде) (у даљем тексту: Извршилац). 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности, број 3031 од 17.03.2017. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности, редни број: ЈНМВ 8/2017 „Услуге посредовања 

при  куповини авио карата “. 
 

- да је Извршилац доставио понуду број(попуњава наручилац)од (попуњава 

наручилац) 2017.   године,   која   у потпуности испуњава услове из Конкурсне 

документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора. 

 
- да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу Одлуком број: 

(попуњава наручилац) од (попуњава наручилац)године. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем 

услуга посредовања при куповини авионских карата за путовања у иностранство, које 

морају да буду пружене у свему у складу са понудом Извршиоца број(попуњава 

наручилац) од (попуњава наручилац) која чини саставни део овог уговора. 

Извршилац се обавезује да пружи предметне услуге, а Наручилац се обавезује да у 

складу са потребама и одобреним буџетским средствима сукцесивно упућује писане 

захтеве за извршење услуга, писаним путем констатује да је услуга извршена и плати 

уговорену цену пружених услуга. 

Тражене услуге ће се извршавати у обиму, количини и динамици који су у складу са 
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потребама и по захтеву Наручиоца. 

 

 

Члан 3. 

Вредност Уговора, у висини процењене вредности за предметну јавну набавку, износи 

највише до 4.950.000,00 динара без ПДВ-а, односно до (попуњава наручилац) динара 

са ПДВ- ом. 

Цена услуге резервације појединачне повратне авио карте за путовање у иностранство 

износи:________________________динара без ПДВ-а. 

У цену услуге не улази цена авио карте, осигурање, аеродромске таксе и сви други 

трошкови у вези са издавањем авио карте. Наведени трошкови се фактуришу за сваку 

појединачну извршену услугу набавке авио карата. 

Цена повратне авио карте не може бити већа од цене утврђене важећим Ценовником 

авио превозника. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави спецификацију структуре цене, 

доказиву на основу рачуна, ценовника, улазне фактуре и слично. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити по извршењу услуге посредовања при куповини авио 

карте , на основу достављеног исправног рачуна (фактуре), (обавезно наводећи број 

Уговора), овереног од стране овлашћеног представника Наручиоца, копије авио карте и 

друге путне карте, на коју се рачун односи, у   року од дана 

од дана фактурисања, (не може бити краћи од15     дана, нити дужи од 

45 дана), на рачун Извршиоца број: 

  банке. 

  код 
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Члан 5. 

Извршилац се обавезује да ће извршити резервацију карата у траженим количинама и 

у одговарајуће време од момента пријема писаног захтева (поштом, и-мејлом или 

телефаксом) од стране Наручиоца. 

Рок испоруке авио не може бити краћи од 10 минута нити дужи од 24 сата од пријема 

писаног захтева Наручиоца упућеног поштом, и-мејлом или телефаксом. 

Наручилац задржава право да откаже резервацију путних карата у складу са условима 

крајњег извршиоца услуге. 

Извршилац се обавезује да изврши резервацију авио карата, на захтев Наручиоца, а у 

оквиру укупно процењене вредности за предметну јавну набавку и на основу 

претходне сагласности Наручиоца. 

Извршилац је дужан да, при посредовању при куповини авио карата, поступа у складу 

са пажњом доброг стручњака.  

Извршилац се обавезује да обезбеди наручене авио карте по најповољнијим ценама у 

датом моменту на тржишту. 

У случају немогућности реализације услуге резервације авио карте, Наручилац има 

право на поврат уплаћеног износа у складу са тарифом коју је прихватио при 

резервацији исте, у супротном, Извршилац доставља писано образложење.  

Извршилац се обавезује да изврши замену резервације авио карте на писани захтев 

Наручиоца, у случају промене лица које путује, најкасније у року до 3 (три) дана пре 

најављеног или резервисаног термина. 

Извршилац се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев Наручиоца доставити 

више опција за економску класу авио превоза за тражену дестинацију од више 

различитих авио-превозника.  

Уколико се за сваки захтев не достави више опција, неопходно је доставити 

образложење у писаном облику. 

Реализација Уговора ће се вршити сукцесивно, према захтевима Наручиоца, зависно од 

потреба за врстом и количином услуга. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да предметне услуге наручује код Извршиоца, преко 

овлашћеног лица, писмено путем поште, и-мејла или телефаксом. 

Овлашћење у писменој форми са именима, и-мејлом и бројевима телефона овлашћених 

представника Наручиоца за наруџбине и преузимање превозних докумената по 

предметној услузи, Наручилац ће доставити Извршиоцу истовремено са 

потписивањем овог уговора. 

Извршилац ће по потписивању уговора доставити Наручиоцу податке (и-мејл, број 

факса, број телефона) о контакт особама за пријем наруџбине и достављање превозних 

и других докумената о предметној услузи. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да ће се, у случају да Наручилац није могао користити 

услуге из објективних разлога, захтев Наручиоца за повраћај средстава исплаћених на 

име пружене услуге решавати споразумно, у складу са прописима и условима 

превозника, којима се регулишу ови случајеви.
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Члан 8. 

 Уговорне стране се обавезују да ће поступати у складу са прописима који регулишу 

  заштиту тајних података приликом и у вези са извршењем предмета Уговора. 

Извршилац се обавезује да поштује поверљив карактер Уговора и других са њим 

повезаних или релевантних информација, података, докумената и других материјала 

које су по свом основном карактеру поверљиве или их као такве буде означио 

Наручилац, и да их трајно чува као пословну тајну и после престанка важења Уговора. 

 

Члан 9. 

Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено 

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 начин 

прописан Законом. 

 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном закључења и траје до утрошка средстава обезбеђених за 

реализацију предметне јавне набавке у складу са Законом о буџету Републике Србије 

(,,Службени гласник РС“, број 103/15), а најдуже за период од годину дана од дана 

закључења Уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће Наручиоцу за предметну намену бити одобрена у тој буџетској 

години. 

Утрошком средстава Наручиоца, а пре истека рока од годину дана од дана закључења 

Уговора, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава 

Извршиоца. 

Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од 

воље уговорних страна, овај уговор могу раскинути уз претходно писано обавештење 

друге уговорне стране у року од 15 (петнаест) дана од наступања околности. 

  Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути Уговор у случају када друга   

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе. 

  

                                                                    Члан 12. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 

13. 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 

14. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка уговора 

припадају и Наручиоцу и Извршиоцу. 

 

ИЗВРШИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ 
 

Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом модел уговора.   
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга посредовања при 

куповини авио карата , ЈНМВ број 8/2017, као понуђач:    

имао сам следеће трошкове : 
 
 

Врста трошка Износ трошка у динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  
 

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде 

сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

У   Потпис понуђача 
 

Дана:   М.П.    
 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и оверити печатом образац. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  (навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке услугe посредовања при куповини авио карата, за 

потребе Народног позоришта у Београду, ЈНМВ број 8/2017, испуњава све услове из чл. 

75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван 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, (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на  њеној 

територији, (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе 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, (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Понуђач испуњава додатне услове: 

да има неопходан пословни  капацитет и то: 

- да користи најмање један од водећих међународних резервационих система 

авионских карата са приступом базама података водећих авио компанија, (Amadeus, 

Galileo, Saber, Worldspan). 

            -  да је члан IATA-e, Међународног удружења авио компанија. 
 

У   М.П. Потпис овлашћеног лица 
 

Дана:   
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧАНА 75. 

ЗЈН 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач (навести 

назив подизвођача) у поступку јавне набавке услуга посредовања при куповини авио 

карата за потребе Народног позоришта у Београду, ЈНМВ број 8/2017 испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 Подизвођач и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 

 

 

 

У   М.П. Потпис овлашћеног лица 
 

Дана:   
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

И З Ј А В А 

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке услуга посредовања при куповини авио карата, ЈНМВ број 8/2017 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

У   Потпис овлашћеног лица 
 

Дана:   М.П.    
 

 

 
 

 

 

 

*Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално, 

подизвођачи и сви чланови групе у заједничкој понуди. 
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XII ОБРАЗАЦ СПИСКА ПРУЖЕНИХ УСЛУГА-РЕФЕРЕНЦИ О 

ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО 

КАРАТА  
 

Из обрасца се мора јасно видети да је понуђач у претходне три године (2014, 

2015. и 2016. год.), пружио исте или сличне услуге услугама које су предмет ове 

јавне набавке у укупној вредности од најмање 9.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Година 

Називи референтних 

Наручилаца 

Вредност 

извршених услуга 

без ПДВ-а 

 

 

Период вршења 

услуга 

1 2 3 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

У к у п н о: 
    

 

 

 

 

Датум                                                  Печат и потпис овлашћеног лица 
 
 

 

 

 

 

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. 

Уз ову потврду доставити и потврде референтних наручилаца (образац на следећој 

страни) којима се доказује да је референтни уговор реализован као и његова 

вредност. 
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У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је понуђач    

у претходне три године  (2014, 2015. и 2016.):      

(навести године) квалитетно, стручно и у свему према правилима струке извршио 

услуге  посредовања  при  куповини  авионских карата (резервација авио карата заједно са 

ценама авио карата, осигурања, аеродромске таксе и свих других трошкова у вези са издавањем 

авио карата)  или других карата за превоз    у  укупној 

вредности од    

динара без ПДВ-а. 

(словима:   ) 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача    

ради учешћа у јавној набавци услуга посредовања при куповини авио карата за потребе 

Народног позоришта у Београду, број: ЈНМВ 8/2017. 

 

   

   
 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује 
 

 
 

Референтни Наручилац 

(потпис и печат одговорног лица) 
 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

Назив 

референтног 

Наручиоца: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 
 

Место 

Датум: 
 


