
 

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  
Службени пут завода 5 

Београд 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

у поступку О.П. 02/2015: Услуге резервације и обезбеђења авио карата 

 

 

У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12), Наручилац Стрељачки савез Србије, услед начињене техничке грешке, 

врши следећу измену конкурсне докуметнације у отвореном поступку јавне набавке услуга 

Услуге резервације и обезбеђења авио карата, број јавне набавке О.П. 02/2015 која се 

огледа у следећем: 

 

 1) У делу Додатни услови за учешће из члана 76.ЗЈН (страна 15/28 конкурсне документације) 

под тачком 3, који се односи на статистику промета БСП за 2014.годину, након измене гласи:  
 

Да је у току 2014. године понуђач издао најмање 3.000 (три хиљаде) авио карата на основу 

Статистике промета BSP 

 

2) У делу Докази o испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН (страна 15/28 конкурсне 

документације под тачком 3. која се односи на статистику промета БСП за 2014.годину, након 

измене гласи:  

 

Статистика промета BSP за 2014. годину са доказом да је у току 2014. године понуђач 

издао најмање 3.000 (три хиљаде) авио карата 

 

 

У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПРИЛАЖЕ И КОРИГОВАНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, НА СТРАНИ 15/28 

 

 

 

                                                                                                 Комисија за јавну набавку 

                                                                                                                

                                                                                                                  Бојана Николћ 

                                                                                                             

________________________ 

                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 



Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи: 
Да понуђач располаже техничким и кадровским капацитетом за пружање предметне услуге, 

што  подразумева : 
1. Да понуђач користи “Amadeus” програм, Travelport Galileo програм или други програм за продају 

авио карата,  

2. Да понуђач поседује лиценцу IATA (Internaional Air Transport Association – Међународно удружење 

авиопревозника и путничких за продају авио карата); 

3. Да је у току 2014. године понуђач издао најмање 3.000 (три хиљаде) авио карата на основу 

Статистике промета BSP. BSP (Billing and Setllement Plan) је систем који евидентира сваку 

издату авио карту и који олакшава плаћање према авио компанијама. Извештај о промету у 

неком периоду (нпр. прошлој години) је један од стандардних извештаја.; 

4. Да понуђач има у радном односу најмање два запослена радника на пословима из 

делатности која је предмет ове јавне набавке.  

 

Докази o испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  
Докази техничког и кадровског капацитета:  

1. Дозвола за приступ Amadeus програму,Travelport Galileo програму или другом 

програму за продају авио карата, или други доказ из кога се види да користи те  

програме; 

2. Лиценца IATA 

3. Статистика промета BSP за 2014. годину са доказом да је у току 2014. године понуђач 

издао најмање 3.000 (три хиљаде) авио карата. BSP (Billing and Setllement Plan) је 

систем који евидентира сваку издату авио карту и који олакшава плаћање према авио 

компанијама. Извештај о промету у неком периоду (нпр. прошлој години) је један од 

стандардних извештаја. 

4. Изјава на меморандуму понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 

печатом да понуђач има у радном односу најмање два запослена радника на 

пословима из делатности која је предмет ове јавне набавке; 

5. Фотокопије радних књижица за два запослена. 

 
 


