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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), припремљена је: 

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга - резервација и издавање авио 

карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/17 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН наручилац ће допуну конкурсне документације 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници министарства.  

 

 Врши се допуна конкурсне документације, на страни 4/28, у делу ДОДАТНИ 

УСЛОВИ тачка 7.), тако да гласи: 

 

II ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

6.) да располаже неопходним пословним капацитетом: 

- да поседује лиценцу IATA (Internaional Air Transport Association – Међународно 

удружење авио компанија).   

7.) да располаже неопходним техничким капацитетом: 

- да користи један од глобалних дистрибутивних система (ГДС): “Amadeus” и/или 

„Travelport” и/или „Sabre” и/или „Galileo”; 

 

Такође, врши се допуна конкурсне документације, на страни 6/28, у делу 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА тачка 7.), тако да 

гласи: 

 

7.) Доказ да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом - да користи један 

од глобалних дистрибутивних система (ГДС): “Amadeus” и/или „Travelport” и/или 

„Sabre” и/или „Galileo”; 

- Дозвола/потврда за приступ једном од глобалних дистрибутивних система (ГДС): 

“Amadeus”      и/или „Travelport” и/или „Sabre” и/или „Galileo” или одговарајући; 

 

И допуна на страни 27/28 конкурсне документације, у делу ПОГЛАВЉЕ 7. – Изјаве о 

испуњености услова, тако да сада гласи: 

 

 

 

 



 

ПОГЛАВЉЕ 7.  – Изјаве о испуњености услова  

НАЗИВ: УСЛУГА РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА АВИО КАРАТА И 

РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА, ЈН 1/17 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све 

услове наручиоца у вези учешћа у предметној набавци. 

 

  Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорности потврђујемо  да испуњавамо услове за учешће у поступку  предметне 

набавке, а која је саставни део конкурсне документације у складу са чланом 77. став 4. 

ЗЈН и то: 

 

-  да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

 

- да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 

- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној 

територији; 

 

- да смо поштовали обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

- да поседујемо лиценцу IATA (Internaional Air Transport Association – Међународно 

удружење авио компанија; 

- да користимо један од глобалних дистрибутивних система (ГДС): “Amadeus” и/или 

„Travelport” и/или „Sabre” и/или „Galileo”; 

 Овом Изјавом се обавезујемо да ћемо извршити предмет јавне набавке у складу 

са  карактеристикама из конкурсне документације.  

 

Овом Изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступамо 

учешћу у овом поступку набавке.  

 

           

 

                                                                          

      Датум:             Потпис овлашћеног лица: 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког члана понуђача из групе понуђача. У том случају овај 

образац копирати у потребном броју примерака. 

  


