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Република Србија
ВЛАДА
Канцеларија Савета за
националну безбедност и заштиту
тајних података
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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку услуге посредовања при куповини
авио карата и других путних карата и резервациjа хотелског смештаја за службена
путовања, за потребе Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних
података ЈНМБ број 1/2016, у року предвиђеном за подношење понуда, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врши се измена на страни 6 од 32 конкурсне документације, у делу текста који
се односи на ГЛАВУ IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, ОДЕЉАК 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА, У ОКВИРУ ТАЧКЕ 1.2. подтачка 3) која гласи: „да има
неопходан пословни капацитет“, брише се.
У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације, и то: страна 6 од
32 стране.
Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке исту
одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

1) да има неопходан кадровски капацитет и то:
-да има радно ангажовано најмање 2 лица која имају завршен одговарајући курс
за међународног путничког агента, а која ће бити одговорна за извршење уговора и
квалитет пружених услуга.
2) да има неопходан технички 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).
1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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 изјаве понуђача, дат је у поглављу VIII), осим за услов из
члана 77. став 1. тачка 5) Закона, 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) Закона, поседовање важеће
лиценце IATA/ International Air Transport Associaton – Међународно
удружење авиопревозника и путничких агенција за продају авио карата /,
понуђач доказује достављањем важеће дозволе у виду копије.
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу VIII),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре навешће у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у

