
СКИЈАШКИ САВЕЗ САВЕЗ 
Свезозара Марковића 7
11000 Београд
09.02.2016. године
Број: ЈНМВ 2/2016-7/04

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
у поступку ЈНМВ 1/2016-7: Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског

смештаја у иностранству

У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), Наручилац Стонотениски савез Србије, врши следећу измену конкурсне
докуметнације у поступку јавне набавке услуга Набавка услуге посредовања при
резервацији хотелског смештаја у иностранству, број јавне набавке ЈНМВ 2/2016-7 која се
огледа у следећем:

1 ) У делу Конкурсне документације – Упутсво како се доказује испуњеност обавезних и
додатних услова за учешће (страна 5/29 конкурсне документације), након измене гласи: 

УПУТСТВО   КАКО   СЕ   ДОКАЗУЈЕ   ИСПУЊЕНОСТ      ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА   ЗА   УЧЕШЋЕ 

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛ.     75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ    МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75.  став 1. ЗЈН:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници

привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре .

3) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) Д а има важећу дозволу (важећу лиценцу) за обављање послова организатора путовања
издате од стране надлежног органа;

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75.   ЗЈН
У складу са чланом 77. став  4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 ЗЈН,

наведених у конкурсној документацији, доказује се на следећи начин:
 достављањем обрасца ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75.

И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Образац бр. 1 из



конкурсне документације (за понуђача, као и за све учеснике у заједничкој понуди
уколико понуду подноси група понуђача);

 достављањем обрасца ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ- Образац
бр. 2  из конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као

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

Услови прописани чланом 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни.  
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН доказује се на начин описан у

делу: Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке,

делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за
подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не
може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  У том
случају, дужан је да за подизвођача достави попуњен и од стране овлашћеног лица подизвођача
потписан и печатом оверен Образац 2 из ове документације. 

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без
обзира на број подизвођача.

Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу  и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. 
            Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у
претходном ставу ако потраживање није доспело. 
            Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
            Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност
Наручиоца. 



ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача. 
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико
понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став
1.ЗЈН, док  додатне услове из члана 76. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно (наведени у
делу: Услови прописани чланом 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни).  
            У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Напомена: У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 1, 3 и 6 који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

2) У делу Конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине понуду, Обавезна
саджина понуде (страна 8/29 конкурсне документације), након измене гласи:

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним

условима Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине:
1. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне

набавке  мале вредности, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 1;
2. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне

набавке мале  вредности, попуњен, потписан и печатом оверен  (доставља се само
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)  - Образац бр. 2;

3. Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен- Образац бр. 3;
4. Образац структуре цена, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 4;
5. Образац  понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 5;
6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде,
попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 6;

7. Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен;
8. Споразум о заједничком извршењу набавке (доставља се само уколико понуду подноси

група понуђача).

             

У складу са наведеним Наручилац ће, истовремено са овим дописом, на Порталу ЈН
и на својој интернет страници објавити измену конкурсне документације.



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

- Рок за подношење понуда: 18.02.2016. године до 11:00 часова;
- Отварање понуда: 18.02.2016. године у 12:30 часова.

                                                                                                Комисија за јавну набавку

      _________________
                                                                                                                    Славен Радонић


