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Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетичкп инжеоерстгп 
Бепдрад, Впјгпде Степе 444а 
Брпј ЈН: 09/2019 
 
                         
                                                                                                                                                           
 
 
На пснпгу шл. 39. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шл. 6. 
Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа 
испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј 09/2019-1 и 
Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при куппгини агип карата и 
друдих путних карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу брпј 09/2019-2, 
припремљена је: 

 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ППСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЗА УСЛУГУ ППСРЕДПВАОА ПРИ 
КУППВИНИ АВИП КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХПТЕЛСКПГ 

СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА У ЗЕМЉИ И ИНПСТРАНСТВУ 
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I Ппшти ппдаци п јагнпј набагци 
 
 
I.1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИПЦА 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Впјгпде Степе 444а, Бепдрад 
www.imgge.bg.ac.rs 
 
I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јагна набагка мале греднпсти 
 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јагне набагке брпј 09/2019 су услуде, тп јест услуда ппсредпгаоа при куппгини агип 
карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у земљи и 
инпстранстгу. 
 
I.4. НАЗНАКА 
Предметна јагна набагка спрпгпди се ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци 
 
I.5. КПНТАКТ 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Рукпгпдилац ппслпга јагних набагки 
Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефпна: 011/3976-065,  
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета: услуда ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих путних карата и 
резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу. 
 
Назиг и пзнака из ппщтед решника набагке: Услуде путнишких аденција (агип карте, аутпбуски 
прегпз, карте за гпз, смещтај) – 63500000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
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II  Упутстгп ппднпсипцима ппнуде какп да сачине ппнуду  
 
 
II.1. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
 
Наппмена: 
Сге пбрасце на кпјима се захтега пптпис ппднпсипца ппнуде пптписује пглашћенп лице 
ппднпсипца ппнуде. 
 
II.1.1. Пппуоен пбразац o испуоенпсти услпга из члана 75. и 76. Закпна п јагним набагкама 
(„Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
Ппднпсилац ппнуде треба у пптпунпсти да пппуни и пптпище  „Пбразац за пцену испуоенпсти 
услпга из члана 75. и 76. Закпна п јагним набагкама“ кпји се налази у склппу Одељка IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.2. Пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“ 
Пппуоен и пптписан пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у склппу Одељка IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.3. Пбразац ппнуде 
Пппуоен и пптписан Пбразац ппнуде, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 
 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 
Пппуоен и пптписан пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде“, кпји се налази у 
склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.5. Пбразац  ппнуде – Ппдаци п ппдизгршипцу/члану заједнице  
Пппуоен и пптписан  пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппдизгршипцу/члану заједнице“, 
кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.6. Пбразац „Изјага п незагиснпј ппнуди“  
Пппуоен и  пптписан  пбразац „Изјага п незагиснпј ппнуди“, кпји се налази у склппу Одељка IV 
Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.7. Пбразац трпшкпга припреме ппнуде  
Пппуоен и  пптписан  Образац трпщкпга припреме ппнуде, кпји се налази у склппу 
Одељка V Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сги елементи кпји шине трпщкпге припреме 
ппнуде. 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати. 
 
II.1.8. Пбразац „Изјага п ппштпгаоу прпписа п заштити на раду и друдих прпписа“ 
Пппуоен, и  пптписан пбразац „Изјага п ппштпгаоу прпписа п заштити на раду и друдих 
прпписа“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.9. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпга 
Дпкументација нагедена у Одељку III Кпнкурсне дпкументације.  
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II.2. Језик  
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 
 
II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда  
Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајегима из шлана 106. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015):   

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага пбагезне услпге за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага дпдатне услпге;  

3) укпликп ппнуђаш није дпстагип траженп средстгп пбезбеђеоа;  

4) укпликп је ппнуђени рпк гажеоа ппнуде краћи пд прпписанпд; 

5) укпликп ппнуда садржи друде недпстатке збпд кпјих није мпдуће утгрдити стгарну садржину 
ппнуде или није мпдуће уппредити је са друдим ппнудама. 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 
Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд 
Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, најкасније пет 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на 
дпле нагедену адресу, уз наппмену „Пбјашоеоа – ЈН брпј 09/2019 – јагна набагка мале 
греднпсти за услуду ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих путних карата и 
резергацији хптелскпд смештаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу“. 
У слушају из претхпднпд стага пге ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на 
нашин из шлана 63. стаг 3. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) ппщаље пддпгпр у писанпм пблику и да истпгременп ту инфпрмацију пбјаги на Ппрталу 
јагних набагки и на сгпјпј интернет адреси.  
Наппмена: Кпмуникација у предметнпм ппступку се грщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п 
јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   
 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 
Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп ппнуду 
ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка 
IV Кпнкурсне дпкументације.   
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд 
знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 
 
II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизгршипцем 
Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбагеза из предмета јагне набагке изгрщагати прекп 
ппдизгрщипца, дужан је да тп нагеде у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппдизгрщипца и друди елементи пд знашаја за 
ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем. 
 
II.7. Брпј ппнуда 
Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Ппднпсилац ппнуде кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити да ушестгује у гище заједнишких ппнуда.   
Нарушилац ће пдбити сге ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпд стага пге ташке.   

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs


 

ЈН БРОЈ 09/2019 Страна 6 од 39 

 

 
II.8. Партије 
Предметна јагна набагка није пбликпгана пп партијама. 
 
II.9. Ппнуда са гаријантама 
Није дпзгпљенп ппднпщеое ппнуде са гаријантама. 
 
II.10. Измена, дппуна или пппзиг ппнуде 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је  дужан  да  јаснп  назнаши кпји деп  ппнуде  
меоа  пднпснп  кпја дпкумента накнаднп дпстагља. Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба 
дпстагити на адресу Институт за мплекуларну денетику и денетичкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 
444а, Бепдрад или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј адреси у затгпренпј кпгерти и тп 
са назнакпм: 
 

ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 09/2019 – јагна набагка мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд смештаја за службена 

путпгаоа у земљи и инпстранстгу“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 

ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 09/2019 – јагна набагка мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд смештаја за службена 

путпгаоа у земљи и инпстранстгу“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 

ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 09/2019 – јагна набагка мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд смештаја за службена 

путпгаоа у земљи и инпстранстгу“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 

ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 09/2019 – јагна набагка мале греднпсти за услуду 
ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд 

смештаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

  
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и нагести назиге и 
адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не 
мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду. 
  
II.11. Андажпгаое ппдизгршипца 
Укпликп андажује ппдизгрщипца, ппнуђаш мпра нагести у сгпјпј ппнуди прпценат укупне 
греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгрщипцу, деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
прекп ппдизгрщипца. 
 
II.12. Сппразум у случају заједничке ппнуде 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбагези да у склппу сгпје ппнуде дпстаги 
сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне 
набагке и такаг сппразум предстагља састагни деп заједнишке ппнуде. 
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II.13. Захтеги у ппдледу плаћаоа и дарантнпд рпка 
Нарушилац не прихгата аганснп плаћаое. Плаћаое ће се грщити у складу са услпгима из мпдела 
удпгпра из Одељка VI Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.14. Средстга пбезбеђеоа  
Изабрани Ппнуђаш ће бити дужан да накпн пптписигаоа удпгпра дпстаги средстгп финансијскпд 
пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла, а приликпм пптписигаоа удпгпра, и тп бланкп сппстгену 
меницу у сгему према пптписанпм удпгпру и нагпдима у Одељку V Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.15. Пстали захтеги 
Ппнуђаш је у пбагези да испуни и сге друде захтеге нарушипца нагедене у пгпј Кпнкурснпј 
дпкументацији. 
 
II.16. Валута и начин на кпји мпра да буде нагедена и изражена цена у ппнуди 
Цена треба да буде исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, с урашунатим сгим 
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Акп  је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп 
уппредигу цену и изазига сумоу у мпдућнпст изгрщеоа јагне набагке у складу са ппнуђеним 
услпгима, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.Закпна. 
У слушају да ппнуђаш даје пппуст на ппнуђену цену,мпра нагести пгај пппуст у ппнуди и урашунати 
да у кпнашну греднпст ппнуде. Пппусти кпји нису нагедени у ппнуди и урашунати у кпнашну цену  
ппнуде,неће бити накнаднп узети у пбзир. 
Цена услуде не мпже бити „0“ РСД јер је Удпгпр п јагнпј набагци теретни удпгпр, а не дпбрпшини 
удпгпр и цена услуде не мпже бити изражена на гище пд дге децимале у складу са Закпнпм п 
платнпм прпмету.Ппнуду у кпјпј је цена изражена са „0,00“ РСД, Нарушилац ће пдбити кап 
неприхгатљигу ппнуду.  

II.17. Начин пзначагаоа ппгерљигих ппдатака у ппнуди  

Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јагне набагке ппрагданп пзнаши кап ппгерљиге биће 
кприщћени самп за намене ппзига и неће бити дпступни ниједнпм лицу изган круда лица 
укљушених у ппступак јагне набагке кпд Нарушипца, нити ће бити пбјагљени билп приликпм 
птгараоа ппнуда билп у настагку ппступка или касније. 
Кап ппгерљига ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи 
ниједан јагни редистар или кпји на неки друди нашин нису дпступни, кап и ппслпгне ппдатке кпји 
су интерним  актима ушесника пзнашени кап ппгерљиги. Ушесник у ппступку је дужан да сга 
ппгерљига дпкумента из дпстагљене дпкументације пзнаши у деснпм дпроем удлу дпкумента 
цргеним геликим слпгима решју „ППВЕРЉИВП“ исппд шеда мпра стајати пптпис лица кпје 
пптписује целпкупну ппнуду.  
Укпликп се ппгерљигим сматра самп ппједини ппдатак у пкгиру дпкумента дпстагљенпд у склппу 
ппнуде, такаг ппдатак мпра бити ппдгушен цргенп, а у истпм реду, уз десну игицу дпкумента мпра 
бити исписанп цргеним геликим слпгима „ППВЕРЉИВП“. 
Нарушилац ће кап ппгерљиге третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пкгиру ппнуде кпји су 
пзнашени на напред нагеден нашин. Нарушилац не пддпгара за ппгерљигпст ппдатака кпји нису 
пзнашени на захтеган нашин. 
Нарушилац има прагп да изгрщи прпгеру пснпганпсти пдређигаоа ппгерљигпсти дпкумента или 
ппдатка кпје је, кап такге, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утгрди да не ппстпје напред 
нагедени услпги за пдређигаое ппдатка или дпкумента ппгерљигим, Нарушилац ће ппзгати 
ушесника да пппзпге пзнаку ппгерљигпсти такп щтп ће прекп ппстпјеће пзнаке предстагник 
ушесника уписати „ПППЗИВ“,  уписати датум и греме пппзига и пптписати се. Укпликп ушесник, на 
пснпгу шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а кпје указују на пдсустгп ппрагданпсти 
ппгерљигпсти, пдбије да пппзпге ппгерљигпст, Нарушилац ће пдбити ппнуду у целини.   
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II.18. Сачиоагаое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

Ппнуда се састагља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су 
састагни деп пдељка IV Кпнкурсне дпкументације и прилаже сгу дпкументацију захтегану 
пдељкпм III Кпнкурсне дпкументације.  
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппгезана и запешаћена такп да се не мпже 
изгрщити накнаднп убацигаое, пдстраоигаое или замена ппјединашних листпга пднпснп 
прилпда, а да се гиднп не пщтете листпги или пешат.  
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затгпренпј кпгерти или кутији, затгпрену на нашин да се 
приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут птгара.  
 
II.19. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у гези са припремаоем ппнуде  
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са 
припремаоем ппнуде. Кпмуникација у ппступку јагне набагке се грщи на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II.20. Ппднпшеое ппнуда  
Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 1000 часпга у ппнедељак, 29.07.2019. Прги дан рпка за 
ппднпщеое ппнуда је дан кпји неппсреднп следи дану пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда. 
 
Ппднпщеое ппнуда је мпдуће сгакпд раднпд дана пд 09:00 дп 15:00 шаспга. 
 
Адреса за ппднпщеое ппнуда је: Институт за мплекуларну денетику и денетичкп инжеоерстгп, 
Впјгпде Степе 444а, П. фах 23, 11010 Бепдрад или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј 
адреси. 
Ппнуду ппднети у затгпренпј кпгерти са назнакпм: 
 

НЕ ПТВАРАТИ 
„ЈН 09/2019 – јагна набагка мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при куппгини агип карата и 

друдих путних карата ирезергацији хптелскпд смештаја за службена путпгаоа у земљи и 
инпстранстгу“ 

КПМИСИЈСКИ ПТВПРИТИ  
 
II.21. Птгараое ппнуда 
Отгараое ппнуда биће пдржанп 29.07.2019. са ппшеткпм у 1100 шаспга у Бепдраду, у прпстпријама 
Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а.  
Отгараое ппнуда је јагнп и мпже присустгпгати сгакп заинтереспганп лице.  
У ппступку птгараоа ппнуда мпду актигнп ушестгпгати самп пглашћени предстагници 
ппднпсилаца ппнуда. 
Наппмена:  
Рпкпги се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем упрагнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 
31/2001 и „Сл. дласник РС“, брпј 30/2010). 
 
II.22. Пдустанак пд јагне набагке 
На пдустанак Нарушипца пд јагне набагке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јагним 
набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

II.23. Дпдатна пбјашоеоа накпн птгараоа ппднетих ппнуда  

Ппсле птгараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику  
захтегати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 
уппређигаоу ппнуда, а мпже и  грщити кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 
ппдизгрщипца (шлан 93. Закпна). 
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Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити 
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгрщипца, Нарушилац ће ппнуђашу пстагити 
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу (угид) 
кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгрщипца. Примерени рпк мпра бити краћи пд закпнскпд 
рпка за дпнпщеое Одлуке п дпдели удпгпра. 
Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа. 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити 
кап неприхгатљигу. 
 
II.24. Критеријум за пцеоигаое ппнуда 
Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.   
 
II.25. Елементи критеријума за пцеоигаое ппнуда и начин греднпгаоа 
Елемент критеријума за дпделу удпгпра је најнижа ппнуђена цена.  
Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија ппнуда биће 
изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа, с тим да ппнуђени рпк 
плаћаоа не мпже бити краћи пд 15 нити  дужи пд 45 дана.   
У слушају да дга или гище ппнуђаша ппнуде исти рпк плаћаоа, ппгпљнијпм  ће се сматрати ппнуда 
пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип  краћи рпк  за резергацију агип карата/хптела. 
 
У слушају да дга или гище ппнуђаша имају најнижу ппнуђену цену, најдужи рпк плаћаоа и 
најкраћи рпк за резергацију карата, удпгпр за предметну набагку ће се дпделити путем жреба. 
 
Нарушилац ће упутити писани ппзиг ппнуђашима шије ппнуде буду имале исту цену, исти ппнуђени 
рпк плаћаоа, исти рпк за резергацију агип карата/хптела, да присустгују ппступку избпра 
најппгпљније ппнуде, пднпснп дпдели удпгпра путем жреба.  
 
Ппступак жребаоа ће се спрпгести јагнп у прпстпријама Нарушипца, у Бепдраду, Впјгпде Степе 
444а, у Здради Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, а ппступак ће 
спрпгести Кпмисија за предметну јагну набагку. 
О ппступку дпделе удпгпра путем жреба Кпмисија ће гпдити записник. Кпмисија ће пбезбедити 
технишке услпге за спрпгпђеое ппступка избпра најппгпљније ппнуде, путем жреба. Папири са 
ппдацима п ппнуђашима, исте гелишине и бпје, биће кпгертирани у идентишним кпгертама и 
стагљени пред сгим присутним лицима у , у празну кутију. 
Члан кпмисије ће из кутије изгући један кпгерат кпји садржи ппдатке п једнпм ппнуђашу. 
Ппнуђашу кпји буде изабран на нагедени нашин, биће дпдељен удпгпр. 
 
II.26. Пцеоигаое ппнуда и пдлука Наручипца 
Кпмисија Нарушипца ће пцеоигаое ппнуда изгрщити и Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели 
удпгпра у закпнскпм рпку.    
  
II.27. Недатигне референце 
У складу са шланпм 82. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике Србије“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је 
ппнуђаш у претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда у ппступку јагне 
набагке: 
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппгреду кпнкуренције; 
3) дпстагип неистините ппдатке у ппнуди или без ппрагданих разлпда пдбип да закљуши удпгпр п 

јагнпј набагци, накпн щтп му је удпгпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстаги дпказе и средстга пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбагезап. 
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Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптгрђује да ппнуђаш није испуоагап 
сгпје пбагезе пп раније закљушеним удпгприма п јагним набагкама кпји су се пднпсили на исти 
предмет набагке, за перипд пд претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда. 
 
Дпказ из стага 1. и 2. пгпд шлана мпже бити: 
 
1) прагпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука друдпд надлежнпд прдана; 
2) испрага п реализпганпм средстгу пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза у ппступку јагне набагке или 

испуоеоа удпгпрних пбагеза; 
3) испрага п наплаћенпј удпгпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у удпгпренпм рпку; 
5) изгещтај надзпрнпд прдана п изгеденим радпгима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп 

удпгпрпм; 
6) изјага п раскиду удпгпра збпд неиспуоеоа битних елемената удпгпра дата на нашин и ппд 

услпгима предгиђеним закпнпм кпјим се уређују пблидаципни пднпси; 
7) дпказ п андажпгаоу на изгрщеоу удпгпра п јагнпј набагци лица кпја нису пзнашена у ппнуди 

кап ппдизгпђаши, пднпснп шланпги друпе ппнуђаша; 
8) друди пддпгарајући дпказ примерен предмету јагне набагке, кпји се пднпси на испуоеое 

пбагеза у ранијим ппступцима јагне набагке или пп раније закљушеним удпгприма п јагним 
набагкама. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из стага 3. ташка 1) пгпд шлана, кпји се пднпси 
на ппступак кпји је спрпгеп или удпгпр кпји је закљушип и друди нарушилац акп је предмет јагне 
набагке истпгрстан. 
 
II.28. Пбјагљигаое пдлуке п дпдели удпгпра 
 
Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике 
Србије“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели удпгпра пбјагити на Ппрталу јагних 
набагки и на сгпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
Акп ппједини ппдаци из пдлуке предстагљају ппслпгну тајну у смислу закпна кпјим се уређује 
защтита ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст 
ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се неће пбјагити. У тпм слушају, пдлука ће се у изгпрнпм пблику 
дпстагити Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији. 
 
II.29. Пбагештеое п ппштпгаоу прага интелектуалне сгпјине 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага интелектуалне 
сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
II.30. Заштита прага 
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице, кпји има 
интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би мпдап 
да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама Закпна (гидети шлан 148. 
Закпна). 
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј 
кпмисији. 
Захтег за защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппгратницпм. Захтег за защтиту прага се мпже ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, 
прптиг сгаке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није друдашије пдређенп. 

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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Нарушилац пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу за защтиту прага на Ппрталу јагних набагки 
и на сгпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтега за защтиту 
прага. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа и 
укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна указап нарушипцу на 
егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. стаг 3. Закпна, сматраће се бладпгременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра или пдлуке п пбустаги ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтега за защтиту прага је пет дана пд дана пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки. 
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне 
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтега из шлана 149. стаг 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтега да 
није ппднеп пре истека тпд рпка. 
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд 
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега. 
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у 
складу са пдредбама шлана 150. Закпна. 
Ппднпсилац захтега је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предгиђену 
таксу (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзиг на брпј: ппдаци п 
брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту прага, сгрха: такса за 
ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту 
прага, кприсник: Бучет Републике Србије). 
У складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое захтега за защтиту прага кпје је дала на сгпјпј 
интернет страници Републишка кпмисија за защтиту прага у ппступцима јагних набагки 
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати 
таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се: 
 
1. Пптгрда п изгршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи ппдатак 

да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и датум 
изгрщеоа налпда; 

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи (60.000,00 динара); 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 

защтиту прага; 
(7) сгрха: такса за ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси 

захтег за защтиту прага; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 

уплата таксе; 
(10) пптпис пглащћенпд лица банке. 
 
2. Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд 
ташкпм 1. 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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3. Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за трезпр, 
пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји имају 
птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за 
трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп 
спцијалнп 
псидураое и друди кприсници јагних средстага); 
 
4. Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге елементе из пптгрде п 
изгршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди 
субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим 
прпписпм. 
Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
II.31. Закључеое удпгпра п јагнпј набагци 
Нарушилац ће удпгпр п јагнпј набагци дпстагити ппнуђашу кпјем је удпгпр дпдељен у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити удпгпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтега за защтиту прага, у складу са шланпм 112. стаг 2. ташка 5) Закпна. 
 
II.32. Кпнтакт 
 
За сга дппунска пбагещтеоа и инфпрмације заинтереспгани ушесници мпду ппслати захтеге на 
телефакс или путем електрпнске ппщте. Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпгић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефакса: 011/3975-808, адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III  Услпги за учешће у ппступку са упутстгпм за дпказигаое 
испуоенпсти услпга 
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III.1. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпга за учешће у ппступку јагне набагке 
дефинисаних чланпм 75. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  и у складу са чланпгима 17 – 19. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јагних набагки и начину дпказигаоа испуоенпсти услпга  („Сл. 
дласник РС“ брпј 86/2015) - ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 
III.1.1. Да је ппднпсилац ппнуде редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у 
пддпгарајући редистар. 
 
Дпкументација за прагна лица:     

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из редистра надлежнпд 
Пригреднпд суда  

Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из пддпгарајућед редистра  

 
III.1.2. Да ппднпсилац ппнуде и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригичних 
дела кап члан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригична дела прптиг 
пригреде, кригична дела прптиг жигптне средине, кригичнп делп примаоа или дагаоа мита, 
кригичнп делп прегаре; 
 
Дпкументација за прагна лица: 
 
- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежнпд суда и надлежне пплицијске упраге 
Министарстга унутращоих ппслпга да пнп и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд 
кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за некп пд кригишних 
дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа 
или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за физишка лица:   

- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
 
 
 
 
Наппмена:  
 
Из излпженпд прпизлази да прагна лица дпстагљају: 
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1) изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћед прагнпд 
лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица; 

2) изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгани криминал) Вищед суда у 
Бепдраду; 
С тим у гези на интернет страници Вищед суда у Бепдраду пбјагљенп је  пбагещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих 
ппслпга за закпнскпд заступника – захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети 
према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј 
теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребигалищта. 

 
Акп је гище закпнских заступника, мищљеое Упраге за јагне набагке је да се за сгакпд дпстагља 
угереое из казнене егиденције. 
 
Физишка лица/Предузетник 
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпстагља: 
 
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих ппслпга 
– захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за 
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту 
пребигалищта. 
   
III.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране држаге када има седиште на оенпј теритприји 
 
Дпкументација за прагна лица:     
 
- угереоа Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и угереоа надлежне лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу изгпрних 
лпкалних јагних прихпда, не старије пд дга месеца пре птгараоа ппнуда,  
 
Дпкументација за предузетнике:      
 
- угереоа Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и угереоа надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу 
изгпрних лпкалних јагних прихпда, не старије пд дга месеца пре птгараоа ппнуда, 
 
Дпкументација за физичка лица:       
 
- угереоа Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и угереоа надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу 
изгпрних лпкалних јагних прихпда, не старије пд дга месеца пре птгараоа ппнуда  
 
III.1.4. Да ппнуђач има гажећу дпзгплу надлежнпд прдана за пбагљаое делатнпсти кпја је 
предмет јагне набагке, акп је такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм. 
 
Дпкументација: 

- лиценца издата пд стране пглащћенпд прдана.  
III.1.5. Изјага п ппштпгаоу пбагеза кпје прпизилазе из гажећих прпписа п заштити на раду, 
заппшљагаоу и услпгима рада, заштити жигптне средине, кап и да нема забрану пбагљаоа 
делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпшеоа ппнуде. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Ппнуђаш је дужан да у склппу сгпје ппнуде дпстаги нагедену изјагу кпја се налази у пдељку IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
III.1.6. ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИХ УСЛПВА, ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПКАЗУЈЕ ПИСАНОМ 
ИЗЈАВОМ ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.    
ПБРАСЦИ НАВЕДЕНИХ ИЗЈАВА ЧИНЕ САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ 
СЕ У ПДЕЉКУ IV.  
 
Наппмена: Ппнуђаш пппуоага пддпгарајућу изјагу, пднпснп изјаге, у загиснпсти пд тпда да ли је 
пригреднп друщтгп / предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпга изјагпм дпказује.              
 
III.1.7. Лице уписанп у Редистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује 
испуоенпст пбагезних услпга. 
 
III.2. Прагп на учешће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђач кпји испуоага дпдатне 
услпге за учешће у ппступку јагне набагке дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 
 
III.2.1. Да ппнуђач распплаже неппхпдним кадрпгским капацитетпм, - за изгршеое предметне 
набагке, пднпснп да: 
 
Ппнуђаш има у раднпм пднпсу или на друди нашин андажпгана најмаое три лица псппспбљена да 
грще услуду кпја је предмет јагне набгке, а кпја имају  загрщен пддпгарајући курс за 
међунарпднпд путнишкпд адента и кпја ће бити пддпгпрна за изгрщеое удпгпра и кгалитет 
пружених услуда.  
 
Дпказ: кппије М пбразаца за ппменута лица на кпјима ће писати на кпјим ппслпгима су 
андажпгана, а укпликп на пбрасцу/има истп не пище, пнда дпстагити и кппије удпгпра п раду са 
гиднпм назнакпм на кппији удпгпра (highlight флпмастерпм) на кпјим ппслпгима су ппменута 
лица/е андажпгана/п, 
и 
кппија сертификата за међунарпднпд путнишкпд адента (Аmadeus,Galileo,Worldspan или друди 
пддпгарајући ИАТА курс).  
 
III.2.2. Да ппнуђач распплаже неппхпдним техничким капацитетпм, - за изгршеое предметне 
набагке, пднпснп да: 
 
Ппнуђаш кпристи најмаое један пд гпдећих међунарпдних резергаципних система агипнских 
карата са приступпм базама ппдатака гпдећих агип кпмпанија (Amadeus, Galileo, Saber, Worldspan, 
и сл.). 
Дпказ: Ппнуђаш дпказује испуоенпст услпга дпстагљаоем дпзгпле за приступ једнпм пд гпдећих 
међунарпдних резергаципних система (Amadeus, Galileo, Saber, Worldspan и сл) или друди дпказ 
из кпда се мпже гидети да ппнуђаш кпристи резергаципни систем. 
 
Ппнуђаш кпристи најмаое један пд гпдећих међунарпдних резергаципних система хптелских 
услуда  (Global,GTA,Contentin и сл.). 
Дпказ: Ппнуђаш дпказује испуоенпст услпга дпстагљаоем дпзгпле за приступ једнпм пд гпдећих 
међунарпдних резергаципних система (Global,GTA,Contentin и сл) или друди дпказ из кпда се мпже 
гидети да ппнуђаш кпристи резергаципни систем. 
 
III.2.3. Да ппнуђач распплаже неппхпдним ппслпгним капацитетпм, - за изгршеое предметне 
набагке, пднпснп да: 
 

Ппнуђаш је шлан ИATA-e, Међунарпдне аспцијације за газдущни прегпз.  
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Дпказ: кппија гажећед удпгпра (Сертификат п шланстгу) са ИATA кпјим дпказује да је ппнуђаш шлан 
Међунарпдне аспцијације за газдущни прегпз - ИАТА . 
 
Ппнуђаш мпра да ппседује сертификат ISO 9001  
 
Дпказ: Кппија сертификата 
 
Трансфер пд/дп аерпдрпма 
 
III.3.  Ппднпшеое ппнуде са ппдизгпђачем 

Ппднпсилац ппнуде пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације 
мпра нагести да ли ће изгрщеое јагне набагке делимишнп ппгерити ппдизгпђашу и нагести у 
сгпјпј ппнуди, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити, а кпји не мпже бити гећи пд 
50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша. Акп ппднпсилац ппнуде у 
ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу, дужан је да нагеде 
назиг ппдизгпђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизгпђаш 
ће бити нагеден у удпгпру. Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући 
приступ кпд ппдизгпђаша ради утгрђигаоа испуоенпсти услпга.  Ппднпсилац ппнуде је дужан да 
за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75. Закпна п јагним 
набагкама. Ппднпсилац ппнуде испуоага сге услпге сампсталнп и за тп дпстагља дпказе у складу 
са нагеденим у пдељку III Кпнкурсне дпкументације (пбагезне и дпдатне). Ппнуђаш је дужан да за 
ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75. стаг 1. таш 1) дп 5) 
Закпна п јагним набагкама.  

Ппднпсилац ппнуде у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне 
набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгрщипца. Ппднпсилац 
ппнуде не мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпгати средстгп пвезвеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп ви раскидпм 
удпгпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају, нарушилац ће пвагестити прданизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције. Ппднпсилац ппнуде мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице 
кпје није нагеп у ппнуди, акп је на страни ппдизгрщипца накпн ппднпщеоа ппнуде настала 
трајнија несппспвнпст плаћаоа, акп тп лице испуоага сге услпге пдређене за ппдизгпђаша и 
укпликп дпвије претхпдну садласнпст нарушипца.  

III.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране друпе ппднпсилаца)  
Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране друпе ппнуђаша. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп 
ппнуду ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 5) 
Закпна п јагним набагкама, а дпдатне услпге испуоагају заједнп. Састагни деп заједнишке ппнуде 
је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое 
јагне набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:  

1) шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем;  

2) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр;  
3) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа;  
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;  
5) рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое;  
6) пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.  
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Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку 
ппнуду у име задрудара. Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне 
набагке и удпгпра п јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. Акп задруда 
ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п 
јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари. Нашин дпказигаоа испуоенпсти 
услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде 
дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке 
ппнуде. 

III.5. Начин дпстагљаоа дпказа  

У складу са шланпм 79. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), дпкази п испуоенпсти услпга мпду се дпстагљати у непгереним кппијама, а 
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра, захтегати пд ппднпсилаца ппнуда да 
дпстаге на угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.  

 
Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет 
страницама надлежних прдана, али у тпм слушају мпра да нагеде кпји су тп дпкази. 
Нарушилац неће пдбити кап неприхгатљигу ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм 
п јагним набагкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, нагеп у 
ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јагнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпстагља 
кппију електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски дпкумент. 
 
Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су 
дпкументи кпјима ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране 
надлежних прдана те држаге.  
 
Акп ппднпсилац ппнуде није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое 
ппнуде, збпд тпда щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп 
прпписима држаге у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи 
пддпгарајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзгплити ппднпсипцу ппнуде да накнаднп дпстаги 
тражена дпкумента у примеренпм рпку. 
 
Акп се у држаги у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п 
јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппднпсилац ппнуде 
мпже, уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм 
пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим 
надлежним прданпм те држаге. 

 
 
 
IV Пбрасци за ппднпшеое ппнуде 
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IV .1.         
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА  

75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012) 
 

УСЛПВИ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
1.    Ппднпсилац ппнуде је уписан у Регистар ппнуђача ДА НЕ 

2. Ппднпсилац ппнуде је регистрпван кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

ДА НЕ 
 

3. Ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела 
прптив привреде, кривична дела прптив живптне средине, 
кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп 
преваре 

ЈЕСТЕ 
псуђиван 

НИЈЕ 
псуђиван 

4. Ппднпсипцу ппнуде није изречена мера забране 
пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпшеое ппнуда 

НИЈЕ  
изречена мера 

ЈЕСТЕ 
изречена 

мера 

5. Ппднпсилац ппнуде је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе 
и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

6. Ппднпсилац ппнуде је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе 
из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и 
услпвима рада, заштити живптне средине и гарантује да 
је ималац права интелектуалне свпјине  

 
 
 

ЈЕСТЕ/гарантује 

 
 

НИЈЕ/ 
не гарантује 

7. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним 
кадрпвским капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

8. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним 
техничким капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

9. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним ппслпвним 
капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

10. Ппднпсилац ппнуде има важећу дпзвплу надлежнпг 
пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним 
прпписпм  

ДА НЕ 

 
Упутствп:  
 
Ппднпсилац ппнуде пппуоага дату табелу запкружигаоем једнпд ппнуђенпд пддпгпра за пцену 
испуоенпсти услпга. Испуоенпст нагедених закпнских услпга, кап и псталих захтега Нарушипца, 
дпказује се на нашин предгиђен Кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
У_______________________                                                                   ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 
 
IV.2.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

  
 



 

ЈН БРОЈ 09/2019 Страна 19 од 39 

 

 
Начин ппднпшеоа 

ппнуда 
Пптпис пддпгпрнпд лица 

ппднпсипца ппнуде/члана 
заједнице/ппдизгпђача 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизгпђача 

 
 

САМПСТАЛНА ППНУДА 
 

 

 
 

 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА  

 
 
 

 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

 
 
 

  

  

  

Напомена: Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди 

(самостална, заједничка или понуда са подизвођачем).  

У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на 

предвиђеном месту, потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице 

односно, подносилац понуде и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде, 

табелу потписује и печатира само подносилац понуде.  

 

 

 

 

 

 

 

У_______________________                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Кап пддпгпр на пoзиг за ппднпщеое ппнуда у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду 
ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за 
службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу брпј 09/2019, дајемп следећу:    
 
ППНУДУ БРПЈ: ................... 
 
 

Назиг услуде Јединица мере 

Цена пп јединици 
мере у динарима 
вез пврачунатпд 

ПДВ-а 

Цена пп 
јединици мере у 

динарима са 
пврачунатим 

ПДВ-пм 

Услуде ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и 
друдих путних карата 

Пп пспви   

Услуде ппсредпгаоа при 
резергацији хптелскпд 
смещтаја 

Пп пспви   

Укупнп:   

 
 
Услпги ппнуде: 
 
 
1. Рпк плаћаоа рачуна (минимум 15 а максимум 45 календарских дана): _________  

календарских дана пд дана пријема рашуна са пратећпм дпкументацијпм за плаћаое.  
 

2. Рпк за резергацију агип карата/хптела (минимум 10 минута, максимум 60 минута) је: 
___________ минута пд пд мпмента пријема садласнпсти на ппнуду, пднпснп пријема 
пбагещтеоа пд стране предстагника Нарушипца п ппгпљнијпј цени за резергацију; 
 

3. Рпк за дпстагу прегпзних и друдих дпкумената п предметним услудама (гаучера за хптел и 
сл.) (минимум 10 минута, максимум 120 минута):  ________ минута пд мпмента пријема 
садласнпсти на ппнуду, пднпснп пријема пбагещтеоа пд стране предстаагника Нарушипца п 
ппгпљнијпј цени пд мпмента дпстагљаоа агип карата и друдих пддпгарајућих дпкумената. 
 

4. Рпк гажеоа ппнуде (минимум 30 дана):  ________ дана пд дана птгараоа ппнуда. 
 

5. Дагалац услуде се пбагезује да ће за сгаки кпнкретан писани захтег нарушипца дпстагити 
гище ппција за хптелски смещтај у хптелима дп најгище 4*, пднпснп за летпге у разлишитп 
греме у пкгиру екпнпмске класе за тражену дестинацију, пд гище разлишитих агип-
прегпзника (друдих прегпзника). Укпликп се за сгаки захтег за исппруку не дпстаги гище 
ппција, неппхпднп је дпстагити пбразлпжеое у писменпм пблику;  

6. Дагалац услуде се пбагезује да нарушипцу услуде да инфпрмације п услпгима птказа 
(трпщкпгима) кпје је прпписап крајои изгрщилац услуде пднпснп кпмпанија прегпзника  
или хптел, а нарушилац услуде задржага прагп да пткаже резергацију путних карата и 
хптелскпд смещтаја у скалду са услпгима крајоиед изгрщипца услуде;  
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7. Дагалац услуде се пбагезује да ће пдмах ппступити пп егентуалним примедбама кприсника 
услуда у ппдледу недпстатка на име кгалитета и цене за пружене услуде;  

8. Цена бпрагищне таксе мпра бити урашуната  у цену хптелскпд смещтаја;  

9. Нарушилац за сге греме трајаоа пгпд удпгпра задржага прагп да грщи прпгеру цена 
кпщтаоа путних карата и хптелскпд смещтаја за тражене дестинације путпгаоа и кпд друдих 
аденција. Укпликп приликпм прпгере цена упши да ппстпје гећа пдступаоа у ценама путних 
карата и смещтаја кпје предлаже дагалац услуде и ценама карата и хптелскпд смещтаја кпје 
нуде друде аденције, нарушилац мпже  захтегати пд дагапца услуде да му изгрщи 
резергацију пп ппгпљнијпј ппнуду кпју је сам прпнащап,и у тпм слушају је Изгрщилац дужан 
да је пбезбеди, у супрптнпм има прагп да актигира средстгп пбезбеђеоа или приступити 
раскиду удпгра.  

 
Спецификација услуге представља саставни деп пвпг пбрасца ппнуде. 
 
Наппмена: Укпликп ппнуђач није у систему ПДВ, пптребнп је тп ппсебнп нагласити. 
 
Обзирпм да пвај пбразац садржи пснпвне елементе ппнуђене цене, сматраће се и пбрасцем 
структуре цене.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
У_______________________                                                                  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.1.  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ППНУДЕ 
 
 
 

Назиг ппднпсипца ппнуде:  

Адреса ппднпсипца ппнуде:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште 
ппднпсипца ппнуде: 

 

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј ппднпсипца ппнуде 
(ПИБ): 

 

Матични брпј ппднпсипца ппнуде:  

Брпј текућед рачуна:  

Лице пддпгпрнп за пптписигаое   
удпгпра: 

 

 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.2. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДИЗВРШИПЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
 

Назиг:  

Адреса:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште:  

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј (ПИБ):  

Матични брпј:  

Брпј текућед рачуна:  

 
Пддпгпрнп лице  
 

 

 
Ппднпсилац ппнуде пппуоага дпре нагедену табелу за сгакпд ппдизгршипца или члана 
заједнице ппјединачнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у 
пптребнпм брпју примерака. 
 
 

 
У_______________________                                                                          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 
 
 
 
 
 
IV.4. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
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У складу са чланпм 26. Закпна, _____________________ (назиг ппнуђача) даје: 
 

 
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кригичнпм пддпгпрнпшћу пптгрђујем да ппнуду у  ппступку јагне 
набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих карата и 
резергацији хптелскпд смештаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу (брпј јагне 
набагке 09/2019) ппднпсим незагиснп, без дпдпгпра са друдим ппнуђачима или 
заинтереспганим лицима. 
 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпгане сумое у истинитпст изјаге п незагиснпј ппнуди, 
Нарушилац ће пдмах пбагестити прданизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Орданизација 
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспганпм лицу изрећи меру 
забране ушещћа у ппступку јагне набагке акп утгрди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице 
ппгредилп кпнкуренцију у ппступку јагне набагке у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јагне набагке мпже трајати дп дге дпдине. 
Ппгреда кпнкуренције предстагља недатигну референцу, у смислу шлана 82. стаг 1. ташка 2. 
Закпна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

У_______________________                                                                    ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
                                                                             

                                                                                  ________________________________ 
  Датум: ___________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.5. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

Редни ВРСТА ТРПШКА ВРЕДНПСТ У РСД 
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брпј 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

 
УКУПНП БЕЗ ПДВ 

 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНП СА ПДВ 

 

 
 
Пптребнп је да ппнуђач нагеде сге елементе кпји чине трпшкпге припреме ппнуде. 
 
Трпшкпге припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључигп ппнуђач и не мпже тражити пд 
наручипца накнаду трпшкпга.  
 
 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пгерити пешатпм 
 
 
 
 
 

 
 У_______________________                                                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
IV.6. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“  
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У гези шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Ппнуђаш ................................ (назиг ппнуђаша) у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду 
ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за 
службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу брпј 09/2019, ппщтпгап је пбагезе кпје прпизлазе из 
гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и 
нема забрану пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                               ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.6.1.       
 

И З Ј А В А  
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Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, редистрпган кпд 
надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у 
земљи и инпстранстгу (брпј јагне набагке 09/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизгпђачем или заједничке ппнуде, пгу Изјагу је 
пптребнп ппднети за сгакпд ппдизгпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                     ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.6.2.       
 

И З Ј А В А  
 
 



 

ЈН БРОЈ 09/2019 Страна 28 од 39 

 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) из _____________, ул. 
_________________________, није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да закпнски заступник 
ппднпсипца ппнуде _____________________ (име и презиме закпнскпд заступника ппднпсипца 
ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан 
прданизпгане криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела 
прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у 
земљи и инпстранстгу (брпј јагне набагке 09/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизгпђачем или заједничке ппнуде, пгу Изјагу је 
пптребнп ппднети за сгакпд ппдизгпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                    ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.6.3.       
 

 
И З Ј А В А  
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Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап 
прагнпм лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, није изрешена мера 
забране пбагљаоа делатнпсти.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у 
земљи и инпстранстгу (брпј јагне набагке 09/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизгпђачем или заједничке ппнуде, пгу Изјагу је 
пптребнп ппднети за сгакпд ппдизгпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
IV.6.4.       

 
И З Ј А В А  
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Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде 
(прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда.   
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и друдих карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у 
земљи и инпстранстгу (брпј јагне набагке 09/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизгпђачем или заједничке ппнуде, пгу Изјагу је 
пптребнп ппднети за сгакпд ппдизгпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                     ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V           СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА 
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Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла 
Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла дпстагља самп ппнуђаш кпме буде 
дпдељон удпгпр п јагнпј набагци – дпбагљаш. 

 
Сги ппнуђачи су пбагезни да уз ппнуду дпстаге пппуоену изјагу п средстгу финансијскпд  
пбезбеђеоа. 

 
Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла је бланкп сплп меница са  
пддпгарајућим менишним пглащћеоем и дпказпм п редистрацији менице, с тим да се уз нагеденп 
пбагезнп дпстагља и кппија картпна деппнпганих пптписа, пгерена пд стране ппслпгне банке 
ппнуђаша. 
Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое  траје 30 (тридесет) дана дуже пд дана  
истека удпгпра пднпснп пд истека ппследое удпгпрне пбагезе дпбагљаша.  
Вреднпст  средстга финансијскпд пбезбеђеоа  за дпбрп изгрщеое ппсла утгрђује се у изнпсу кпји 
пддпгара гисини пд 10% пд греднпсти удпгпра без пбрашунатпд ппреза на дпдату греднпст.     
Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа дпстагља самп ппнуђач кпме буде дпдељен удпгпр п 
предметнпј јагнпј набагци (дпбагљач). 
 
Дакле, Ппнуђаш кпјем буде дпдељен удпгпр је дужан да приликпм пптписигаоа удпгпра, на име 
средстга финансијскпд пбезбеђеоа удпгпра, дпстаги уреднп пптписану и редистрпгану сппстгену 
бланкп-меницу, без жираната у кприст Нарушипца, са менишним пглащћеоем за пппуну у гисини 
пд 10% пд удпгпрене греднпсти, без ПДВ-а, са рпкпм гажнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд 
истека рпка за кпнашнп изгрщеое ппсла, са клаузулпм „без прптеста“ и „пп гиђеоу“ на име 
дпбрпд изгрщеоа ппсла, кап и картпн деппнпганих пптписа.  
 
Меница мпра бити безуслпгна, платига на прги ппзиг, не мпже садржати дпдатне услпге за 
исплату, краће рпкпге пд рпкпга кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд пнпд кпји је пдредип 
Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещагаое сппрпга. 
Меница мпра бити егидентирана у Редистру меница и пглащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница 
мпра бити пгерена пешатпм и пптписана пд стране лица пглащћенпд за заступаое, а уз исту мпра 
бити дпстагљенп пппуоенп и пгеренп менишнп пглащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 
10% пд укупне греднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстагљена кппија картпна 
деппнпганих пптписа кпји је издат пд стране ппслпгне банке кпју Ппнуђаш нагпди у менишнпм 
пглащћеоу – писму. Менишнп пглащћеое – писмп пбагезнп мпра да садржи (ппред псталих 
ппдатака) и ташан назиг кприсника менишнпд пглащћеоа – писма (Нарушипца), предмет, брпј и 
назиг јагне набагке. 
 
Меница за дпбрп изгрщеое ппсла мпра да гажи јпщ 30 (тридесет) дана пд дана истека рпка за 
кпнашнп изгрщеое сгих удпгпрених пбагеза. 
 
 
Акп се за греме трајаоа удпгпра прпмене рпкпги за изгрщеое удпгпрне пбагезе, гажнпст менице 
за дпбрп изгрщеое ппсла мпра да се прпдужи. 
Оглащћеое за пппуоагаое менице мпра бити пптписанп и пгеренп, садласнп Закпну п платнпм 
прпмету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени дласник РС“, бр. 43/2004 и 
62/2006, 111/2009-др. закпн и 31/2011).  
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Нарушилац ће унпгшити меницу за дпбрп изгрщеое ппсла у слушају да Ппнуђаш не изгрщага сгпје 
удпгпрне пбагезе у рпкпгима и на нашин предгиђен удпгпрпм. Ппднета меница не мпже да 
садржи дпдатне услпге за исплату, краће рпкпге, маои изнпс или прпмеоену месну надлежнпст 
за рещагаое сппрпга. Меница се не мпже гратити Ппнуђашу пре истека рпка трајаоа, псим акп је 
Ппнуђаш у целпсти испунип сгпју пбезбеђену пбагезу. 
Пп истеку сгих удпгпрених пбагеза Ппнуђаша, средстга финансијскпд пбезбеђеоа ће му бити 
граћена. 
 
Наппмиоемп да су  сги ппнуђачи  пбагезни да уз ппнуду дпстаге пппуоену изјагу п средстгу 
финансијскпд пбезбеђеоа, пптписану пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша и пгерену пешатпм.  
 
Текст  изјаге п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа  садржан  је у кпнкурснпј дпкументацији.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VI   МПДЕЛ УГПВПРА 
 
 
УГПВПР П ПРУЖАОУ УСЛУГА ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИП КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И 

РЕЗЕРВАЦИЈИ ХПТЕЛСКПГ СМЕШАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА У ЗЕМЉИ И ИНПСТРАНСТВУ 
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ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:                        1. ИНСТИТУТ ЗА МПЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКП 

ИНЖЕОЕРСТВП, Бепдрад, Впјгпде Степе 444а, кпда заступа 
г.д. директпр Јелена Бедпгић (у даљем тексту: Нарушилац), 
матишни брпј: 07093977, ппрески идентификаципни брпј: 
101736673  

 
 и 

 
2. ____________________________________________, кпје 
заступа ___________________________ (у даљем тексту: 
Пружалац услуде), матишни брпј ________________, ппрески 
идентификаципни брпј _________________ 
 
и са ппнуђашима из друпе ппнуђаша/са 
ппдизгпђашима/ппдизгрщипцима: 
 
3. ____________________________________________, кпје 
заступа ___________________________, матишни брпј 
________________, ппрески идентификаципни брпј 
_________________ 
 
(у даљем тексту: удпгпрне стране) 
 
(акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати „са 
ппдизвпђачима/ ппдизвршипцима“, акп наступа  са 
ппдизвпђачима прецртати „са ппнуђачима из групе 
ппнуђача“ и пппунити ппдатке). 
 

Удпгпрне стране садласнп кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац на пснпгу Одлуке  директпра брпј 09/2019-1 пд 12.07.2019. дпдине, ппкренуп ппступак 
јагне набагке мале греднпсти за услуду ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих карата и 
резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у земљи и инпстранстгу за пптребе Института за 
мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп; 
 
- да је  директпр Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп дпнеп Одлуку п дпдели 
удпгпра брпј ________________ пд ___________ дпдине, у сгему према прихгаћенпј Ппнуди Пружапца 
услуде брпј _____________ пд ____________ дпдине, кпја шини састагни деп пгпд Удпгпра. 
На пснпгу изнетпд, удпгпрне стране закљушују Удпгпр према тексту кпји следи: 
 
 
Предмет 
 

Члан 1. 
 

Предмет пгпд Удпгпра је редулисаое међуспбних прага и пбагеза у гези са пружаоем услуда ппсредпгаоа 
при куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд смещтаја за службена путпгаоа у 
земљи и инпстранстгу кпје мпрају да буду пружене у сгему у складу са ппнудпм и технишкпм 
спецификацијпм кпје су састагни деп Удпгпра.  
Пружалац услуде пбагезује се да пружи предметне услуде, а нарушилац се пбагезује да у складу са 
пптребама и пдпбреним бучетским средстгима сукцесигнп упућује писмене захтеге за изгрщеое услуде, 
писаним путем кпнстатује да је услуда изгрщена и плати удпгпрену цену.  
 

Цена услуде и греднпст удпгпра 
 

Члан 2. 
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Удпгпрена цена (прпгизија) је:  
 

Назиг услуде Јединица мере 
Цена пп јединици 

мере у динарима вез 
пврачунатпд ПДВ-а 

Цена пп јединици 
мере у динарима са 

пврачунатим ПДВ-пм 

Услуде ппсредпгаоа при 
куппгини агип карата и 
друдих путних карата 

Пп пспви   

Услуде ппсредпгаоа при 
резергацији хптелскпд 
смещтаја 

Пп пспви   

Укупнп   

 
Удпгпрне стране су садласне да укупна греднпст пгпд Удпгпра не мпже прећи изнпс пд  1.500.000,00 динара 
без ПДВ-а,пднпснп _____________ са ПДВ-пм. 
(дп изнпса прпцеоене греднпсти/пппуоага Нарушилац) 
Огај изнпс пбухгата цену услуде ппсредпгаоа, цену агип карата и друдих путних карата и цену хптелскпд 
смещтаја са урашунатим пратећим трпщкпгима (бпрагищне таксе, аерпдрпмске таксе, псидураоа и сл.).  
Пружалац услуде је дужан да нарушипцу дпстаги спецификацију структуре цене, дпказигу  на пснпгу 
рашуна, ценпгника, улазне фактуре и слишнп.  
Цена бпрагищне таксе мпра бити урашуната у цену хптелскпд смещтаја.  
Нарушилац мпже накпн закљушеоа пгпд Удпгпра  без српгпђеоа ппступка јагне набагке ппгећати пбим 
предмета набагке, максмалнп дп 5% пд укупне цене услуда,закљушеоем Анекса удпгпра у писменпј фпрми. 
 
Рпк и начин плаћаоа  

Члан 3. 
 

Удпгпрене услуде, нарушилац ће плаћати на пснпгу рашуна кпји исппстагља пружалац услуде, у рпку пд 
______ дана пд дана службенпд пријема испрагнп исппстагљенпд рашуна, на рашун пружапца услуде брпј 
_______________________ кпд ________________________банке.  
Нарушилац услуде задржага прагп да пткаже резергацију путних карата и хптелскпд смещтаја у скалду са 
услпгима крајоед Изгрщипца услуде. 
 
 
Начин пружаоа услуда 

Члан 4. 
 

Предстагник нарушипца грщи наручбину резергације агип карата или хптелских услуда такп щтп 
предстагнику Пружапца услуде упућује захтег, писменп или електрпнскпм ппщтпм, да у најкраћем рпку пд 
мпмента пријема наручбине дпстаги најмаое три ппнуде за резергацију агип карте/хптелске услуде. 
Предстагник нарушипца прпгерага цене нагедене у ппнудама из претхпднпд стага пгпд шлана и даје 
садласнпст на једну пд ппнуда писменп или електрпнскпм ппщтпм. 
Предстагник нарушипца има има прагп да изгрщи  прпгеру цене на тржищту( на интернету и кпд друдих 
аденција)  и да пд Изгрщипца услуда захтега да му пбезбеди ппгпљнију цену кпју је сам прпнащап на 
интернету или кпд друдих аденција. 
Ппнуде из стага 1. пгпд шлана, садласнпсти из стага 2. пгпд шлана и пбагещтеое из стага 3. пгпд шлана, шине 
састагни деп дпкументације за плаћаое пп исппстагоенпм рашуну Пружапца услуде за изгрщене услуде. 
Пружалац услуде је дужан да при набагци (резергацији) карата и хптела ппступа у складу са пажопм 
дпбрпд струшоака и настпји да пбезбеди најнижу распплпжигу цену карте или смещтаја, кап и екпнпмски 
најппгпљнија рещеоа за прданизацију и путпгаоа и најбпље гезе са најбржпм следећпм кпнекцијпм. 
 
Начин и рпк изгршеоа услуде 

Члан 5. 
 

Пружалац услуде се пбагезује да резергацију агип карата/хптела изгрщи у рпку пд (_____) минута пд 
мпмента пријема садласнпсти предстагника Нарушипца из ст. 2. шл. 4. пгпд Удпгпра, пднпснп пбагещтеоа из 
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ст. 3. истпд шлана. 
Пружалац услуде се пбагезује да прегпзне и друде дпкументе п предметним услудама (гаушер за хптел и 
сл.) дпстаги Нарушипцу у рпку пд (_____) минута пд мпмента пријема садласнпсти предстагника  Нарушипца 
из ст. 2. шл. 4. пгпд Удпгпра, пднпснп пбагещтеое из ст. 3. истпд шлана. 
Реализација удпгпра ће се грщити сукцесигнп, према захтегима нарушипца, загиснп пд пптреба за грстпм и 
кплишинпм услуда. 
 
Кгалитатигнп-кгантитатигна примппредаја  
 

Члан 6. 
 

Кгалитатигнп - кгантитатигна примппредаја грщи се електрпнским путем на е-мејл адресу нарушипца: 
beogene@imgge.bg.ac.rs, а пд стране именпганпд предстагника пружапца услуде, кпме ће именпгани 
предстагник нарушипца писаним путем на е-мајл адресу:______________________пптгрдити (записнишки 
кпнстатпгати) да ли су услуде кпје су предмет јагне набагке изгрщене у складу са Удпгпрпм. 
 Укпликп дпстага електрпнскпм ппщтпм није мпдућа, дпстага се грщи неппсреднп, на адресу нарушипца: 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а, Бепдрад, непппсреднп и 
п тпме се сашиоага Записник п примппредаји.  
Пружалац услуде се пбагезује да ће пдмах ппступити пп егентуалним примедбама кприсника услуда у 
ппдледу недпстатка на име кгалитета и цене за пружене услуде.  
 
Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа 

Члан 7. 
  
Пружалац услуде је дужан да, данпм пптписигаоа Удпгпра, Нарушипцу ппднесе кап средстгп финансијскпд 
пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла једну бланкп меницу на изнпс пд 10% пд греднпсти услуде (без 
греднпсти ппреза на дпдату греднпст) са рпкпм гажеоа кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд дана  истека 
удпгпра пднпснп пд истека ппследое удпгпрне пбагезе дпбагљаша, уз меницу је пптребнп јпщ дпстагити 
придиналнп менишнп пглащћеое, дпказ да је меница редистрпгана (придинални примерак), кппију депп 
картпна и кппију ОП пбрасца. 
 

Члан 8. 
 
Пружалац услуде је дужан да пбагезе кпје прпизилазе из пгпд удпгпра изгрщага у складу са пгим удпгпрпм. 
Укпликп пружалац услуде не изгрщи пбагезе према пдредбама пгпд удпгпра, Нарушилац ће унпгшити 
средстгп финансијскпд пвезвеђеоа ппднетп пд стране Пружапца услуде на име дпбрпд изгрщеоа ппсла. 
 
Раскид удпгпра 

Члан 9. 
 

Сгака удпгпрна страна мпже птказати пгај удпгпр са птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстагљаоа 
писменпд пбагещтеоа п птказу, на нашин пдређен закпнпм кпјим се уређују пблидаципни пднпси. 
 
Примена прпписа 

Члан 10. 
 

На сге щтп није редулисанп пгим Удпгпрпм, примеоигаће се пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима, 
кап и друдих ппзитигнппрагних прпписа Републике Србије. 
 
 
Решагаое сппрпга 

Члан 11. 
 
Удпгпрне стране ће сге егентуалне сппрпге кпји мпду настати пп пгпм Удпгпру рещагати најпре мирним 
путем, а у слушају да сппр није мпдуће рещити на тај нашин, утгрђује се надлежнпст стгарнп надлежнпд суда 
у Бепдраду. 
 
Важеое удпгпра  

mailto:beogene@imgge.bg.ac.rs
mailto:beogene@imgge.bg.ac.rs
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Члан 12. 
 

Удпгпр  се закљушује са трајеоем дп утрпщка средстага нагедених у шлану 2. стаг 1. пгпд Удпгпра, пднпснп 
на перипд пд 12 месеци пд дана пбпстранпд пптписигаоа. 
 
Брпј примерака удпгпра 

Члан 13. 
 

Огај Удпгпр сашиоен је у 4 истпгетна примерка, пд кпјих су 2 примерка за Нарушипца, а 2 задржага 
Пружалац услуде. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ЗА ПРУЖАПЦА УСЛУГЕ                                        ЗА НАРУЧИПЦА 
 
      
       ________________                                                                                                      __________________             
                                                                                                            Јелена Бедпгић 
 
 

Наппмене: 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизгпђаша, у мпделу удпгпра 
мпрају бити нагедени сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша, пднпснп сги ппдизгпђаши. 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, друпа ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел удпгпра пптписују 
и пешатпм пгерагају сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша или друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша 
из друпе кпји ће пппунити, пптписати и пгерити пешатпм мпдел удпгпра. 
 
Мпдел удпгпра предстагља садржину удпгпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем, акп ппнуђаш 
без ппрагданих разлпда пдбије да закљуши удпгпр п јагнпј набагци, накпн щтп му је удпгпр дпдељен, 
нарушилац ће, Упраги за јагне набагке дпстагити дпказ недатигне референце, пднпснп испрагу п 
реализпганпм средстгу пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза у ппступку јагне набагке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Спецификација услуде 
 

Услуде ппсредпгаоа при куппгини агип карата и друдих путних карата и резергацији хптелскпд 
смештаја за службена путпгаоа пбухгатају:  
 

1. Резергацију агип карата у екпнпмскпј класи за сге дестинације сгета;  

2. Резергацију гпзних и аутпбуских карата за међудрадски прегпз у инпстранстгу;  
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3. Резергацију хптелскпд смещтаја у хптелима дп најгище 4*;  

4. Резергацију псталих путних карата (аутпбуских, гпзних, брпдских);  

5. Резергације хптелскпд смещтаја и/или прегпза у гези са присустгпгаоем на семинарима, 
струшним скуппгима, пбукама, стушним усагрщагаоима ган седищта нарушипца, али такп да цене 
смещтаја/прегпза не мпду бити геће пд цена кпје нуде прданизатпри семинара, струшних скуппга, 
пбука и струшнпд усагрщагаоа тј. туристишке аденције са кпјима прданизатпри сарађују;  

6. Дагаое инфпрмација п реду летеоа/реду гпжое и ценама путних карата и хптелскпд смещтај;  

7. Ппнуду најниже распплпжиге цене у греме грщеоа резергације;  

8. Ппнуди екпнпмски најппгпљнија рещеоа  за прданизацију путпгаоа, кап и најбпље гезе са 
најбржпм следећпм кпнекцијпм;  

9. Дагалац услуде пбагезује се да ће за сгаки кпнкретан писани захтег нарушипца дпстагити гище 
ппција за екпнпмску класу агип прегпза за тражену дестинацију пд гище  разлишитих агип-
прегпзника, кап и гище ппнуда за хптелски смещтај у хптелима дп најгище 4*. Укпликп се не 
дпстаги гище ппција неппхпднп је дпстагити пбразлпжеое у писменпм пблику;  

10. Дагалац услуде се пбагезује да нарушипцу услуде да инфпрмације п услпгима птказа 
(трпщкпгима) кпје је прпписап крајои изгрщилац услуде пднпснп кпмпанија прегпзника  или 
хптел, а нарушилац услуде задржага прагп да пткаже резергацију путних карата и хптелскпд 
смещтаја у скалду са услпгима крајоиед изгрщипца услуде;  

11. Дпступнпст дагапца услуде, тј. гременски перипд за пријем захтега је 168 сати у недељи, тј. 
365 дана у дпдине;  

12. У слушају пптребе да се унапред резергище смещтаја у хптелу, дагалац услуде се пбагезује да 
преузме пбагезе пкп прданизације смещтаја и плаћаоа, а накпн тпда исппстаги рашун нарушипцу;  

13. За услуду издагаое псталих путних карата (аутпбуских, гпзних, брпдских) кпја се грщи уз 
набагку смещтаја, дагалац услуде нема прагп  на прпгизију;  

14. Нарушилац за сге греме трајаоа пгпд удпгпра задржага прагп да грщи прпгеру цена кпщтаоа 
путних карата и смещтаја за тражене дестинације путпгаоа и кпд друдих аденција. Укпликп 
приликпм прпгере цена упши да ппстпје гећа пдступаоа у ценама путних карата и смещтаја кпје 
предлаже дагалац услуде и ценама путних карата и смещтаја  кпје нуде друде аденције, нарушилац 
мпже захтегати пд дагапца услуде да му пбезбеди ппгпљнију ппнуду кпју је сам прпнащап.  

15. Нашин дпстаге агип карата, друдих путних карата и резергаце/гаушера за хптелски смещтај је е-
мејл: beogene@imgge.bg.ac.rs , а укпликп није мпдуће путем е-мејла, неппсреднп на 
адресу:Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а, Бепдрад.  

16. Дагалац услуде се пбагезује да ће пдмах ппступити пп егентуалним примедбама кприсника 
услуда у ппдледу недпстатка на име кгалитета и цене за пружене услуде.  

17.Трансфер пд/дп аерпдрпма 

 
 

У_______________________                      М.П.                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
                                                                             

                                                                                  ________________________________ 
Датум: ___________________  
 

VIII Изјага ппнуђача п дпстагљаоу средстга финансијскпд 
пбезбеђеоа за дпбрп изгршеое ппсла 
 
 

mailto:beogene@imgge.bg.ac.rs
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Ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу, пгим  непппзигп изјагљујемп да ћемп, укпликп 
нам буде дпдељен удпгпр п јагнпј набагци , врпј 09/ 2019,   у рпку назнашенпм у Мпделу удпгпра,   
на име средстга финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла дпстагити Нарушипцу:  
 
1. бланкп сплп меницу, пптписану пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша у складу са картпнпм 
деппнпганих пптписа и пгерену пешатпм,   
2. меничнп пглашћеое,   
3. дпказ п редистрацији менице, 
4. кппију картпна деппнпганих пптписа, са пгерпм пд стране ппслпгне банке ппнуђача, кпја не 
мпже бити старија пд 15 дана пре дана пбјаге ппзига за учешће у јагнпј набагци.    
 
Средстгп пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла траје 30 (тридесет) дана дуже пд дана  истека 
удпгпра, пднпснп пд изгршеоа сгих удпгпрних пбагеза. 
 
Вреднпст  средстга пбезбеђеоа  за дпбрп изгрщеое ппсла утгрђује се у изнпсу кпји пддпгара 
гисини пд 10% пд укупне  греднпсти удпгпра без пбрачунатпд ппреза на дпдату греднпст,  щтп 
нпминалнп изнпси  _________________  динара.       
 
 
 
 
                                                                                               

  
 
                       Ппнуђач 
 
                                                                                                             __________________ 

 
  
 
Наппмене:    
  1. У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, при шему има дга или гище ушесника 

заједнишке ппнуде пптребнп је да сгаки пд оих пптпище и пгери пгу изјагу укпликп 
сппразумпм није дефинисанп кпји ппнуђаш ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа.  

 2. У слушају ппднпщеоа ппнуде са једним или гище ппдизгпђаша, ппдизгпђаш не 
мпра да пптписује пгу изјагу нити да дпстагља средстгп пбезбеђеоа, јер ппнуђаш, пднпснп 
дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, 
пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша. 

 3. Изјагу пптписати и пгерити печатпм ппнуђача. Није дпзгпљенп 
меоати/услпгљагати нагпде из изјаге. У супрптнпм, ппнуда је неприхгатљига.     

  
 
 

 
 
IX Меничнп писмп - пглашћеое 
 
 
ДУЖНИК: ____________________________________________  
Седиште: _____________________________________________  
Матични брпј: ________________________________________  
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Ппрески идентификаципни брпј ПИБ: ___________________  
Текући рачун: _________________________________________  
Кпд банке:_____________________________________________  

 
 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ - ПИСМП 

- за кприсника бланкп сппстгене менице – 
 

КПРИСНИК: Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, (Ппгерилац)  
Седищте: Бепдрад, Впјгпде Степе 444а  
 
Предајемп Вам 1 (једну) бланкп сппстгену меницу, серије __________________ и пглащћујемп Институт за 
мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерсктгп, Бепдрад, Впјгпде Степе 444а, кап ппгерипца, да предату 
меницу мпже пппунити на изнпс пд 10% (десет ппстп) пд укупне греднпсти ппнуде за ЈН, щтп нпминалнп 
изнпси _______________ динара без ПДВ-а, а пп пснпгу даранције за пзбиљнпст ппнуде.  
Рпк гажеоа пге менице је дп   ______________ дпдине.  
Оглащћујемп Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерсктгп, Бепдрад, Впјгпде Степе 444а, 
кап Ппгерипца, да у сгпју кприст безуслпгнп и непппзигп, «без прптеста» и трпщкпга, гансудски, мпже 
изгрщити наплату са сгих рашуна Дужника.  
Огим изришитп и безуслпгнп пглащћујемп банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изгрщи на 
терет сгих нащих рашуна, а кап и да ппднети налпд за наплату загеде у расппред шекаоа у слушају да на 
рашуну уппщте нема или нема дпгпљнп средстага или збпд ппщтпгаоа припритета у наплати са рашуна, 
утгрђенпд Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима дпнетим на пснпгу пгпд Закпна. Дужник се пдрише 
прага на ппглашеое пгпд пглащћеоа, на пппзиг пгпд пглащћеоа, на стагљаое придпгпра на задужеое и 
на стпрнираое пп пгпм пснпгу за наплату.  
Меница је гажећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пглащћенпд за заступаое и расппладаое 
средстгима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, пснигаоа нпгих прагних субјеката пд стране 
Дужникаи друдих прпмена пд знашаја за прагни прпмет.  Ппгерилац мпже захтегати исплату менице акп 
Дужник: ппгуше сгпју ппнуду ппсле птгараоа ппнуде; пдбије да закљуши удпгпр накпн щтп оедпга ппнуда 
буде изабрана кап најппгпљнија; не дпстаги пптписан удпгпр у рпку не дужем пд 5 (пет) дана рашунајући 
пд дана када му је дпстагљен удпгпр на пптписигаое; накпн закљушеоа дпгпра не дпстаги средстгп 
пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла, на нашин какп је захтеганп удпгпрпм, пднпснп Кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
Меница је пптписана пд стране пглащћенпд лица за заступаое _____________________ (име и презиме)  
шији се пптпис налази у картпну деппнпганих пптписа кпд нагедене банке.  
На меници је стагљен пешат и пптпис издагапца менице -трасанта.   
Огп пглащћеое сашиоенп је у 2 (дга) истпгетна примерка, пд кпјих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за 
Ппгерипца.   
 
 
 

   Датум и местп издагаоа                               М.П.                                Дужник - издагалац                      
               пглашћеоа                                                                                                   менице                                                                               
    
____________________________                                                                ____________________________                                                
                                                                                                                                      пптпис пглащћенпд  лица                                                                             


