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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Рб.

Издавач

1

"Институт
рачуновођа и
ревизора Црне
Горе" - Адреса :
Мало брдо Н-3, Н4 Момишићи,
Подгорица

"Рачуноводство, Ревизија
и Финансије " и "Порески
савјетник"

Институт
рачуновођа и
ревизора Црне
Горе

http://www.irrcg.co.me
/

5 ком. од оба
часописа по
публикацији
Годишња
претплата на два
часописа
(оба часописа +
чланарина)

2

ATCA Air Traffic
Control
Association

The Journal of Air Traffic
Control

ATCA Air Traffic
Control Association

https://www.atca.org/j
ournal

1

EUROCAE

https://eshop.eurocae.
net/eurocaedocuments-andreports/ed-109a/

1

EUROCAE

https://eshop.eurocae.
net/eurocaedocuments-andreports/ed-117a/

1

3

4

EUROCAE

EUROCAE

Назив

ED-109A - Software
Integrity Assurance
Considerations for
Communication and
Navigation and
Surveillance and Air Traffic
Management (CNS/ATM)
Systems
ED-117A - MOPS for Mode
S Multilateration Systems
for Use in Advanced
Surface Movement
Guidance and Control
Systems (A-SMGCS)

Аутор

Web

Страна 4 од 62 конкурсне документације за ЈН 31/Д/20

ISBN/ISSN

Количина

5

6

7

8

9

EUROCAE

ED-129B - Technical
Specification for a 1090
MHz Extended Squitter
ADS-B Ground System

EUROCAE

ED-87D - MASPS for ASMGCS including new
Airport safety Support
Service Routing Service
and Guidance Service

ICAO

ICAO Doc 7910, Location
Indicators,
QUADRILINGUAL - digital
version (pdf)

ICAO

ICAO Doc 8643,
Aircraft Type Designators MULTILINGUAL-digital
version (pdf), Edition 2020

ICAO

ICAO Doc 8585,
Designators for Aircraft
Operating Agencies,
Aeronautical Authorities
and Services - digital (pdf)

EUROCAE

https://eshop.eurocae.
net/eurocaedocuments-andreports/ed-129b/

1

EUROCAE

https://eshop.eurocae.
net/eurocaedocuments-andreports/ed-87d/

1

ICAO

https://store.icao.int
/locationindicators.html

ISBN 978-929258-564-8
ISSN 17272610

Годишња
претплата на
четири
тромесечна
издања:
Doc 7910/176,
7910/177,
7910/178,
7910/179;

ICAO

https://store.icao.int/ca
talogsearch/result/?q=8
643+type+designator

ISBN 978-929258-446-7

1

ISBN 978-929258-600-3
ISSN 10140123

Годишња
претплата на
четири
тромесечна
издања:
Doc 8585/192,
8585/193,
8585/194,
8585/195;

ICAO

https://store.icao.int/ca
talogsearch/result/?cat
egory_id=2&q=8585
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10

11

Express Publishing

·
Career Paths: Civil
Aviation - Teacher's Pack
with Teacher's Guide

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Jacob Esparza

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-civilaviation

ISBN: 978-178098-644-9

4

Express Publishing

Career Paths: Civil Aviation
- Student's Book (with
Cross-Platform Application)

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Jacob Esparza

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-civilaviation

ISBN: 978-14715-6248-8

1

Express Publishing

Career Paths: Navy
- Teacher's Pack with
Teacher's Guide

John Taylor,
James Goodwell,
CPO, USN (Ret)

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-navy

ISBN: 978-178098-468-1

4

Express Publishing

Career Paths: Navy Student's Book (with
Digibooks App)

John Taylor,
James Goodwell,
CPO, USN (Ret)

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-navy

ISBN: 978-14715-6287-7

1

Express Publishing

·
Career Paths: Air
Force - Teacher's Pack
with Teacher's Guide

Gregoey L. Gross
Col USAF (Ret),
Jeff Zeter

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-airforce

ISBN: 978-14715-4975-5

4

Express Publishing

Career Paths: Air Force Student's Book (with
Digibooks App)

Gregoey L. Gross
Col USAF (Ret),
Jeff Zeter

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-airforce

ISBN: 978-14715-6239-6

1

·
12

13

14

15
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16

17

18

19

Express Publishing

·
Career Paths: Flight
Attendant - Teacher's Pack
with Teacher's Guide

Virginia Evans,
Jenny Dooley, Lori
Coocen

https://www.expresspu
blishing.co.uk/rs/conte
nt/career-paths-flightattendant

ISBN: 978-14715-3306-8

4

Express Publishing

Career Paths: Flight
Attendant - Student's Book
(with Cross-Platform
Application)

Virginia Evans,
Jenny Dooley, Lori
Coocen

https://www.expresspubli
shing.co.uk/rs/content/ca
reer-paths-flightattendant

ISBN: 978-14715-6265-5

1

Oxford University
Press

·
Oxford Wordpower
Dictionary, 4th Edition Pack
(with CD-ROM)

http://www.englishboo
k.rs/elt-recnici/68138oxford-wordpowerdictionary-4th-editionpack-with-cd-rom

ISBN
97801943982
37

5

Oxford Learner's Dictionary
of Academic English

http://www.englishboo
k.rs/elt-recnici/72324oxford-learnersdictionary-of-academicenglish

ISBN
97801943335
04

3

ISBN
97801996409
59

3

ISBN
97801987051
85

3

Oxford University
Press

20

Oxford University
Press

Oxford Paperback
Thesaurus

http://www.englishboo
k.rs/strucnirecnici/66169-oxfordpaperback-thesaurus

21

Oxford University
Press

Oxford Dictionary of
Synonyms and Antonyms

http://www.englishbook.r
s/strucni-recnici/73583the-oxford-dictionary-ofsynonyms-and-antonyms
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22

23

24

25

26

Oxford University
Press

Oxford University
Press

Oxford University
Press

Oxford English Grammar
Course: Basic: with
Answers CD-ROM Pack

Oxford English Grammar
Course: Intermediate: with
Answers CD-ROM Pack

Oxford English Grammar
Course: Advanced: with
Answers CD-ROM Pack

Cambridge

Cambridge Business
English Dictionary

Cambridge

Cambridge Phrasal Verbs
Dictionary

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.englishboo
k.rs/gramatike/54504oxford-englishgrammar-course-basicwith-answers-cd-rompack

ISBN
97801944207
78

4

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.englishboo
k.rs/gramatike/54503oxford-englishgrammar-courseintermediate-withanswers-cd-rom-pack

ISBN
97801944208
22

4

ISBN
97801943125
09

4

ISBN:
97805211225
04

3

ISBN:
97805211225
04

3

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.englishboo
k.rs/gramatike/57149oxford-englishgrammar-courseadvanced-withanswers-cd-rom-pack
http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/recnici
/cambridge-businessenglish-dictionarypaperback
http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/recnici
/cambridge-phrasalverbs-dictionary
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27

28

29

30

Cambridge

Cambridge

Cambridge

Cambridge

·

Grammar for English
Language Teachers

·
English Collocations
in Use Intermediate Book
with Answers

·
English Collocations
in Use Advanced Book with
Answers

·

English Idioms in
Use Intermediate

Martin Parrott

http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/metod
ika/grammar-englishlanguage-teachers

ISBN:
97805217120
40

4

Michael McCarthy,
Felicity O'Dell

http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/inuse/englishcollocations-in-useintermediate-bookanswers-how-wordswork-together-fluentand-natural-englis

ISBN:
97813166297
58

4

Michael McCarthy,
Felicity O'Dell

http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/inuse/nglish-collocationsin-use-advanced-bookanswers-how-wordswork-together-fluentand-natural-english-2nd

ISBN:
97813166299
56

4

Michael McCarthy,
Felicity O'Dell

http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/inuse/english-idioms-inuse-intermediate-bookanswers-vocabularyreference-and-practice2nd-edition

ISBN:
97813166298
88

4
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31

32

33

34

35

Cambridge

VULKAN

VULKAN

VULKAN

Klett

English Idioms in Use
Advanced

ENGLESKO SRPSKI
REČNIK CARINSKIH
TERMINA

ENGLESKO SRPSKI
REČNIK NOVIH REČI

MEDICINSKI REČNIK
ENGLESKO SRPSKI
SRPSKO ENGLESKI

POSLOVNA
KORESPONDENCIJA engleski

Michael McCarthy,
Felicity O'Dell

http://www.joinin.rs/ka
talog/cambridge/inuse/english-idioms-inuse-advanced-bookanswers-vocabularyreference-and-practice2nd-edition

ISBN:
97813166297
34

4

Sanja Jovanović

https://www.knjizarevulkan.rs/recniciengleskogjezika/32844-engleskosrpski-recnik-carinskihtermina

Isbn:
97886519199
64

3

Violeta Stojičić

https://www.knjizarevulkan.rs/recniciengleskogjezika/22958-engleskosrpski-recnik-novih-reci

Isbn:
97886489051
61

3

Sofija Mićić

https://www.knjizarevulkan.rs/recniciengleskog-jezika/6609medicinski-recnikenglesko-srpski-srpskoengleski

Isbn:
86002620270
09

3

Rejčel ArmitažAmato

https://www.delfi.rs/kn
jige/6630_poslovna_kor
espondencija__engleski_knjiga_delfi_
knjizare.html

ISBN:
97886776205
78

5
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36

MACMILLAN

Campaign Dictionary of
Military Terms

http://www.macmillane
nglish.com/products/ca
mpaign-militaryenglish-dictionary/

ISBN: 978
14050 67034

3

http://www.macmillane
nglish.com/products/ca
mpaign-dictionaryvocabulary-workbook/

ISBN: 978
14050 74179

4

37

MACMILLAN

Campaign Dictionary
Vocabulary Workbook

38

Springer

The Just Culture Principles
in Aviation Law : Towards a
Safety-Oriented Approach

Francesca
Pellegrino

https://www.springer.c
om/gp/book/97830302
31774

ISBN
978-3-03023177-4

1

39

Eleven International
Publishing

Aviation Cybersecurity :
Regulatory Approach in
the European Union

Benjamyn I. Scott

https://warehouse.bud
h.nl/

ISBN
978-94-6236961-0

1

Benjamyn I. Scott,
Andrea Trimarchi

https://www.routledge.
com/Fundamentals-ofInternational-AviationLaw-and-Policy-1stEdition/ScottTrimarchi/p/book/9781
138588806

ISBN-10:
1138588806
ISBN-13: 9781138588806

1

Ludwig Weber

https://www.amazon.c
om/International-CivilAviation-OrganizationICAO/dp/9041194754

ISBN-13: 9789041194756
ISBN-10:
9041194754

2

40

41

Routledge

Wolters Kluwer

Fundamentals of
International Aviation Law
and Policy

.

International Civil
Aviation Organization
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42

43

44

45

46

47

Coast Aire Pubns

Routledge

Law Business
Research Ltd. UK

MLADINSKA
KNJIGA

Aviation
Supplies&Academic
s,Inc.

Pooley’s

Aviation And the Law

.

Fundamentals of
International Aviation

The Aviation Law Review 7th Edition

PILOTSKA KNJIGA
KOMPLET DVD

ASA Practical Aviation Law
and Workbook
Combination

GUIDE TO EASA SERA –
STANDARDISED
EUROPEAN RULES OF
THE AIR

Laurence E.
Gesell, Paul
Stephen Dempsey

https://www.amazon.c
om/Aviation-LawLaurenceGesell/dp/1890938130

ISBN-13: 9781890938130
ISBN10: 18909381
30

1

Suzanne K.
Kearns

https://www.routledge.
com/Fundamentals-ofInternational-Aviation1stEdition/Kearns/p/book/
9781138708976

ISBN:
97811387089

1

Sean Gates

https://thelawreviews.c
o.uk/edition/1001380/t
he-aviation-law-reviewedition-7

ISBN 978-183862-048-6

1

Zoran Modli

hop.solaris.rs/katalog.p
hp?filter=FilterAutor&fil
terREC=MODLI%20ZOR
AN

J.Scott Hamilton,
Sarah Nilsson

https://www.amazon.c
om/Practical-AviationAerospace-LawCombo/dp/B015M8R2E
6

Pooley’s

https://www.pooleys.c
om/shop/pooleys/guide
-to-easa-serastandardised-europeanrules-of-the-air/
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ISBN10: 86792837
46
ISBN-13: 9788679283740
978-1-61954271-6 (PRCTAV-LAW6)
978-1-61954276-1 (PRCTAV-WK6)

/

2

1

1

48

Routledge

International Aviation Law
A Practical Guide

.
49

50

Cambridge

Springer

The Principles and
Practice of International
Aviation Law

Aviation and International
Cooperation: Human and
Public Policy Issues

https://www.amazon.c
om/InternationalAviation-Law-PracticalGuide/dp/1138559210/
ref=sr_1_1?keywords=I
nternational+Aviation+L
aw+A+Practical+Guide+
ron+bartsch&qid=1566
991322&s=books&sr=11

ISBN-10:
1138559210
ISBN-13: 9781138559219

1

Brian F. Havel,
Gabriel S. Sanchez

https://www.amazon.c
om/Principles-PracticeInternational-AviationLaw/dp/1107697735

Online ISBN:
97811391042
10

1

Ruwantissa
Abeyratne

https://www.amazon.c
om/AviationInternationalCooperation-PublicPolicy/dp/331917021X/
ref=sr_1_1?keywords=A
viation+and+Internatio
nal+Cooperation%3A+H
uman+and+Public+Polic
y+Issues%2C+Ruwantiss
a+Abeyratne&qid=1566
992127&s=books&sr=11

ISBN-13: 9783319170213
ISBN-10:
331917021X

1

Ron Bartsch
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51

American Bar
Association

Litigating the Aviation Case

Andrew J. Harakas

https://www.amazon.c
om/Litigating-AviationCase-AndrewHarakas/dp/163425580
1/ref=sr_1_fkmr0_1?ke
ywords=Litigating+the+
Aviation+Case+Fourth+
Edition+by+Andrew+J.+
Harakas+%28Editor%29
&qid=1566992290&s=b
ooks&sr=1-1-fkmr0

52

Springer

Air Navigation Law

Ruwantissa
Abeyratne

https://www.springer.c
om/gp/book/97830301
83905

Springer

Legal Priorities in Air
Transport

Ruwantissa
Abeyratne

Routledge

Aviation Law and Drones :
Unmanned Aircraft and the
Future of Aviation

David Hodgkinson
& Rebecca
Johnston

53

54

55

Martinus Nijhoff

Aviation Law: Cases, Laws
and Related Sources

Paul B. Larsen ,
John Gillick , &
Joseph Sweeney

https://www.springer.c
om/gp/book/97830301
83905
https://www.crcpress.c
om/Aviation-Law-andDrones-UnmannedAircraft-and-the-FutureofAviation/HodgkinsonJohnston/p/book/9781
138572447
https://www.amazon.c
om/Aviation-LawCases-RelatedSources/dp/900416810
9
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ISBN-13: 9781634255806
ISBN-10:
1634255801

1

ISBN 978-3642-44514-9

1

ISBN 978-3030-18390-5

1

ISBN
97811385724
47 - CAT#
Y382343

1

ISBN-13: 9789004168107
ISBN-10:
9004168109

1

56

57

58

59

Forum Media

Key Publishing Ltd
PO BOX 100
Stamford PE9 1XQ
UK
TEL:
+44(0)1780 755131
FAX: +44(0)1780
751323
Royal Aeronautical
Society
No.4 Hamilton
Place
London
W1J 7BQ
T: +44 (0)20 7670
4352
E:
publications@aeros
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће , дефинисане чл. 75. Закона а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:







Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА





1.


2.



3.



4.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
ИЗЈАВА (Образац 5. у
животне средине, кривично дело
поглављу V ове конкурсне
примања или давања мита, кривично документације), којом понуђач
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
Да је измирио доспеле порезе,
потврђује
да испуњава услове
доприносе и друге јавне дажбине у
за
учешће
у поступку јавне
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном
4) ЗЈН);
документацијом
Да је поштовао обавезе које произлазе
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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА




Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.




• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
и чланом 75. став 2 ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
• Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и чланом 75. став
2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
• 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.
• Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА








(1)

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА





Стручна литература




Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена
наведена у Обрасцу понуде.
Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност
који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.
Уколико су цене изражене у еврима за прерачун у динаре ће се користити средњи курс динара
Народне банке Србије на дан отварања понуда.












































(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ.


Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ



1) Образац понуде (Образац 1);



















2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);


3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
















4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);




























5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);


6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).


7) Модел уговора (Поглавље VI)


8) Споразум о заједничком наступу групе понуђача (Поглавље VII) – уколико је примењиво

Страна 22 од 62 конкурсне документације за ЈН 31/Д/20












































































Образац V-1




ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ




































ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.




Понуда за јавну набавку Стручна литература, ЈН 31/Д/20





































Назив понуђача:




Адреса понуђача:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број
понуђача:




Име особе за контакт:




Електронска адреса понуђача (e-mail):




Телефон:




Телефакс:




Број рачуна понуђача и назив банке:




Лице овлашћено за потписивање
уговора




Понуђач спада у следећу категорију
прaвних лицa прeмa вeличини у склaду
сa члaнoм 6. Зaкoнa o рaчунoвoдству
Р.Србије









































2.










































































































































микро












































































мало









































































































































































средње


велико

ПОНУДУ ПОДНОСИ:



А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
B) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ






















































Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

3.








































Назив подизвођача:

1)




Адреса:




Матични број :




Порески идентификациони број:




Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити




Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:


Понуђач спада у следећу категорију
прaвних лицa прeмa вeличини у
склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa o
рaчунoвoдству Р.Србије



































































микро

































































мало


















средње


велико


































Назив подизвођача:

2)




Адреса:




Матични број :




Порески идентификациони број:




Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити




Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:


Понуђач спада у следећу категорију
прaвних лицa прeмa вeличини у
склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa o
рaчунoвoдству Р.Србије









































микро







































































































































мало



средње







































велико





Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ






































Назив учесника у заједничкој понуди:

1)




Адреса:




Матични број :




Порески идентификациони број:




Име особе за контакт:


Понуђач спада у следећу категорију
прaвних лицa прeмa вeличини у
склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa o
рaчунoвoдству Р.Србије



































микро













































































































мало






средње


велико


































Назив учесника у заједничкој понуди:

2)




Адреса:




Матични број :




Порески идентификациони број:




Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити


Понуђач спада у следећу категорију
прaвних лицa прeмa вeличини у
склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa o
рaчунoвoдству Р.Србије









































микро







































































































































мало



средње







































велико





Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5 - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ










































































__________________ РСД без ПДВ-а
Укупна понуђена цена

2

__________________ РСД са ПДВ-ом
Након целокупне испоруке, у року од ___
дана од датума пријема на адреси
Рок и начин плаћања (уписати рок
седишта Наручиоца, исправне фактуре на
за плаћање, не краћи од 15 дана
износ
плаћања
и
Записника
о
нити дужи од 45 дана)
квантитативном пријему потписаног од
стране овлашћеног лица Наручиоца.




Рок испоруке добара
(не дуже од 60 дана)








_______дана од ступања Уговора на
снагу

Место испоруке добара

Центар за обуку ANS особља Београд

Период важења понуде (не мање
од 30 дана)










____ дана од датума отварања понуда








У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне
јавне набавке.
















Место и датум:































































Понуђач: Печат и потпис










Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
















2





























писати укупну понуђену цену из Обрасца структуре цене.
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Образац V-2






ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рб
.

Издавач

Назив

Аутор

Web

ISBN/ISSN

Количина

Јед. цена без
ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

1

"Институт
рачуновођа
и ревизора
Црне Горе" Адреса :
Мало брдо
Н-3, Н-4
Момишић,
Подгорица

"Рачуноводство,
Ревизија и
Финансије " и
"Порески
савјетник"

Институт
рачуновођа и
ревизора Црне
Горе

http://www.irrc
g.co.me/

5 ком. од оба
часописа по
публикацији
Годишња
претплата на
два часописа
(оба часописа
+ чланарина)

2

ATCA Air
Traffic
Control
Association

The Journal of Air
Traffic Control

ATCA Air Traffic
Control
Association

https://www.at
ca.org/journal

1

EUROCAE

ED-109A - Software
Integrity Assurance
Considerations for
Communication and
Navigation and
Surveillance and Air
Traffic Management
(CNS/ATM)
Systems

EUROCAE

https://eshop.e
urocae.net/euro
cae-documentsand-reports/ed109a/

1

EUROCAE

ED-117A - MOPS
for Mode S
Multilateration
Systems for Use in
Advanced Surface
Movement
Guidance and
Control Systems (ASMGCS)

EUROCAE

https://eshop.e
urocae.net/euro
cae-documentsand-reports/ed117a/

1

3

4
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5

6

7

8

9

EUROCAE

ED-129B Technical
Specification for a
1090 MHz
Extended Squitter
ADS-B Ground
System

EUROCAE

ED-87D - MASPS
for A-SMGCS
including new
Airport safety
Support Service
Routing Service
and Guidance
Service

ICAO

ICAO Doc 7910,
Location Indicators,
QUADRILINGUAL
- digital version
(pdf)

ICAO

ICAO Doc 8643,
Aircraft Type
Designators MULTILINGUALdigital version (pdf),
Edition 2020

ICAO

ICAO Doc 8585,
Designators for
Aircraft Operating
Agencies,
Aeronautical
Authorities and
Services - digital
(pdf)

EUROCAE

https://eshop.e
urocae.net/euro
cae-documentsand-reports/ed129b/

1

EUROCAE

https://eshop.e
urocae.net/euro
cae-documentsand-reports/ed87d/

1

ICAO

https://store.ica
o.int
/locationindicators.html

ISBN 97892-9258564-8
ISSN 17272610

Годишња
претплата на
четири
тромесечна
издања:
Doc 7910/176,
7910/177,
7910/178,
7910/179;

ICAO

https://store.ica
o.int/catalogsea
rch/result/?q=8
643+type+desig
nator

ISBN 97892-9258446-7

1

ISBN 97892-9258600-3
ISSN 10140123

Годишња
претплата на
четири
тромесечна
издања:
Doc 8585/192,
8585/193,
8585/194,
8585/195;

ICAO

https://store.ica
o.int/catalogsea
rch/result/?cate
gory_id=2&q=8
585
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Express
Publishing

·
Career
Paths: Civil Aviation
- Teacher's Pack
with Teacher's
Guide

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Jacob Esparza

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathscivil-aviation

ISBN: 978-178098-644-9

4

Express
Publishing

Career Paths: Civil
Aviation - Student's
Book (with CrossPlatform
Application)

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Jacob Esparza

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathscivil-aviation

ISBN: 978-14715-6248-8

1

12

Express
Publishing

·
Career
Paths: Navy Teacher's Pack with
Teacher's Guide

John Taylor,
James Goodwell,
CPO, USN (Ret)

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsnavy

ISBN: 978-178098-468-1

4

13

Express
Publishing

Career Paths: Navy
- Student's Book
(with Digibooks
App)

John Taylor,
James Goodwell,
CPO, USN (Ret)

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsnavy

ISBN: 978-14715-6287-7

1

Express
Publishing

·
Career
Paths: Air Force Teacher's Pack with
Teacher's Guide

Gregoey L. Gross
Col USAF (Ret),
Jeff Zeter

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsair-force

ISBN: 978-14715-4975-5

4

Express
Publishing

Career Paths: Air
Force - Student's
Book (with
Digibooks App)

Gregoey L. Gross
Col USAF (Ret),
Jeff Zeter

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsair-force

ISBN: 978-14715-6239-6

1

10

11

14

15
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16

17

Express
Publishing

·
Career
Paths: Flight
Attendant Teacher's Pack with
Teacher's Guide

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Lori Coocen

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsflight-attendant

ISBN: 978-14715-3306-8

4

Express
Publishing

Career Paths: Flight
Attendant Student's Book
(with CrossPlatform
Application)

Virginia Evans,
Jenny Dooley,
Lori Coocen

https://www.ex
presspublishing.
co.uk/rs/conten
t/career-pathsflight-attendant

ISBN: 978-14715-6265-5

1

Oxford
Wordpower
Dictionary, 4th
Edition Pack (with
CD-ROM)

http://www.eng
lishbook.rs/eltrecnici/68138oxfordwordpowerdictionary-4thedition-packwith-cd-rom

ISBN
9780194398
237

5

Oxford Learner's
Dictionary of
Academic English

http://www.eng
lishbook.rs/eltrecnici/72324oxford-learnersdictionary-ofacademicenglish

ISBN
9780194333
504

3

ISBN
9780199640
959

3

ISBN
9780198705
185

3

·

18

19

Oxford
University
Press

Oxford
University
Press

20

Oxford
University
Press

Oxford Paperback
Thesaurus

21

Oxford
University
Press

Oxford Dictionary of
Synonyms and
Antonyms

http://www.eng
lishbook.rs/stru
cnirecnici/66169oxfordpaperbackthesaurus
http://www.eng
lishbook.rs/stru
cnirecnici/73583the-oxforddictionary-ofsynonyms-andantonyms
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22

23

Oxford
University
Press

Oxford
University
Press

Oxford English
Grammar Course:
Basic: with Answers
CD-ROM Pack

Oxford English
Grammar Course:
Intermediate: with
Answers CD-ROM
Pack

24

Oxford
University
Press

Oxford English
Grammar Course:
Advanced: with
Answers CD-ROM
Pack

25

Cambridge

Cambridge
Business English
Dictionary

26

Cambridge

Cambridge Phrasal
Verbs Dictionary

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.eng
lishbook.rs/gra
matike/54504oxford-englishgrammarcourse-basicwith-answerscd-rom-pack

ISBN
9780194420
778

4

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.eng
lishbook.rs/gra
matike/54503oxford-englishgrammarcourseintermediatewith-answerscd-rom-pack

ISBN
9780194420
822

4

ISBN
9780194312
509

4

ISBN:
9780521122
504

3

ISBN:
9780521122
504

3

Michael Swan,
Catherine Walter

http://www.eng
lishbook.rs/gra
matike/57149oxford-englishgrammarcourseadvanced-withanswers-cdrom-pack
http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/recnici
/cambridgebusinessenglishdictionarypaperback
http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/recnici
/cambridgephrasal-verbsdictionary
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27

28

29

Cambridge

Cambridge

Cambridge

·
Grammar for
English Language
Teachers

·
English
Collocations in Use
Intermediate Book
with Answers

·
English
Collocations in Use
Advanced Book
with Answers

Martin Parrott

http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/metodi
ka/grammarenglishlanguageteachers

ISBN:
9780521712
040

4

Michael
McCarthy, Felicity
O'Dell

http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/inuse/englishcollocations-inuseintermediatebook-answershow-wordswork-togetherfluent-andnatural-englis

ISBN:
9781316629
758

4

Michael
McCarthy, Felicity
O'Dell

http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/inuse/nglishcollocations-inuse-advancedbook-answershow-wordswork-togetherfluent-andnatural-english2nd

ISBN:
9781316629
956

4
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30

31

32

33

Cambridge

Cambridge

VULKAN

VULKAN

·
English
Idioms in Use
Intermediate

English Idioms in
Use Advanced

ENGLESKO
SRPSKI REČNIK
CARINSKIH
TERMINA

ENGLESKO
SRPSKI REČNIK
NOVIH REČI

Michael
McCarthy, Felicity
O'Dell

http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/inuse/englishidioms-in-useintermediatebook-answersvocabularyreference-andpractice-2ndedition

ISBN:
9781316629
888

4

Michael
McCarthy, Felicity
O'Dell

http://www.join
in.rs/katalog/ca
mbridge/inuse/englishidioms-in-useadvanced-bookanswersvocabularyreference-andpractice-2ndedition

ISBN:
9781316629
734

4

Sanja Jovanović

https://www.kn
jizarevulkan.rs/recnici
-engleskogjezika/32844englesko-srpskirecnik-carinskihtermina

Isbn:
9788651919
964

3

Violeta Stojičić

https://www.kn
jizarevulkan.rs/recnici
-engleskogjezika/22958englesko-srpskirecnik-novihreci

Isbn:
9788648905
161

3
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Sofija Mićić

https://www.kn
jizarevulkan.rs/recnici
-engleskogjezika/6609medicinskirecnik-engleskosrpski-srpskoengleski

Isbn:
8600262027
009

3

Rejčel ArmitažAmato

https://www.de
lfi.rs/knjige/663
0_poslovna_kor
espondencija__engleski_knjiga
_delfi_knjizare.h
tml

ISBN:
9788677620
578

5

Campaign
Dictionary of
Military Terms

http://www.ma
cmillanenglish.c
om/products/ca
mpaign-militaryenglishdictionary/

ISBN: 978
14050 67034

3

MACMILLAN

Campaign
Dictionary
Vocabulary
Workbook

http://www.ma
cmillanenglish.c
om/products/ca
mpaigndictionaryvocabularyworkbook/

ISBN: 978
14050 74179

4

38

Springer

The Just Culture
Principles in
Aviation Law :
Towards a SafetyOriented Approach

Francesca
Pellegrino

https://www.sp
ringer.com/gp/b
ook/978303023
1774

ISBN
978-3-03023177-4

1

39

Eleven
International
Publishing

Aviation
Cybersecurity :
Regulatory
Approach in
the European
Union

Benjamyn I. Scott

https://wareho
use.budh.nl/

ISBN
978-946236-961-0

1

34

35

36

37

VULKAN

Klett

MACMILLAN

MEDICINSKI
REČNIK
ENGLESKO
SRPSKI SRPSKO
ENGLESKI

POSLOVNA
KORESPONDENCI
JA - engleski
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40

41

42

Fundamentals of
International
Aviation Law
and Policy

Routledge

Wolters
Kluwer

Coast Aire
Pubns

.

Internationa
l Civil Aviation
Organization

Aviation And the
Law

43

Routledge

.
Fundament
als of International
Aviation

44

Law
Business
Research
Ltd. UK

The Aviation Law
Review - 7th Edition

Benjamyn I.
Scott,
Andrea Trimarchi

https://www.ro
utledge.com/Fu
ndamentals-ofInternationalAviation-Lawand-Policy-1stEdition/ScottTrimarchi/p/boo
k/97811385888
06

ISBN-10:
1138588806
ISBN-13:
9781138588806

1

Ludwig Weber

https://www.a
mazon.com/Inte
rnational-CivilAviationOrganizationICAO/dp/90411
94754

ISBN-13:
9789041194756
ISBN-10:
9041194754

2

Laurence E.
Gesell, Paul
Stephen
Dempsey

https://www.a
mazon.com/Avi
ation-LawLaurenceGesell/dp/1890
938130

ISBN13: 9781890938130
ISBN10: 1890938
130

1

Suzanne K.
Kearns

https://www.ro
utledge.com/Fu
ndamentals-ofInternationalAviation-1stEdition/Kearns/
p/book/978113
8708976

ISBN:
9781138708
9

1

Sean Gates

https://thelawr
eviews.co.uk/ed
ition/1001380/t
he-aviation-lawreview-edition-7

ISBN 978-183862-048-6

1
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45

46

47

48

MLADINSKA
KNJIGA

Aviation
Supplies&Ac
ademics,Inc.

Pooley’s

Routledge

PILOTSKA KNJIGA
KOMPLET DVD

ASA Practical
Aviation Law and
Workbook
Combination

GUIDE TO EASA
SERA –
STANDARDISED
EUROPEAN
RULES OF THE
AIR

International
Aviation Law
A Practical Guide

Zoran Modli

hop.solaris.rs/ka
talog.php?filter
=FilterAutor&filt
erREC=MODLI%
20ZORAN

ISBN10: 8679283
746
ISBN13: 9788679283740

2

J.Scott Hamilton,
Sarah Nilsson

https://www.a
mazon.com/Pra
ctical-AviationAerospace-LawCombo/dp/B01
5M8R2E6

978-161954-271-6
(PRCT-AVLAW6)
978-161954-276-1
(PRCT-AVWK6)

1

/

1

ISBN-10:
1138559210
ISBN-13:
9781138559219

1

Pooley’s

Ron Bartsch

https://www.po
oleys.com/shop
/pooleys/guideto-easa-serastandardisedeuropean-rulesof-the-air/
https://www.a
mazon.com/Inte
rnationalAviation-LawPracticalGuide/dp/1138
559210/ref=sr_
1_1?keywords=I
nternational+Av
iation+Law+A+P
ractical+Guide+r
on+bartsch&qid
=1566991322&s
=books&sr=1-1
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49

50

51

Cambridge

Springer

American
Bar
Association

The Principles
and Practice of
International
Aviation Law

Aviation and
International
Cooperation:
Human and Public
Policy Issues

Litigating the
Aviation Case

Brian F. Havel,
Gabriel S.
Sanchez

https://www.a
mazon.com/Prin
ciples-PracticeInternationalAviationLaw/dp/110769
7735

Online ISBN:
9781139104
210

1

Ruwantissa
Abeyratne

https://www.a
mazon.com/Avi
ationInternationalCooperationPublicPolicy/dp/33191
7021X/ref=sr_1
_1?keywords=A
viation+and+Int
ernational+Coo
peration%3A+H
uman+and+Publ
ic+Policy+Issues
%2C+Ruwantiss
a+Abeyratne&qi
d=1566992127
&s=books&sr=11

ISBN-13:
9783319170213
ISBN-10:
331917021X

1

Andrew J.
Harakas

https://www.a
mazon.com/Liti
gating-AviationCase-AndrewHarakas/dp/163
4255801/ref=sr
_1_fkmr0_1?ke
ywords=Litigatin
g+the+Aviation+
Case+Fourth+Ed
ition+by+Andre
w+J.+Harakas+%
28Editor%29&qi
d=1566992290
&s=books&sr=11-fkmr0

ISBN-13:
9781634255806
ISBN-10:
1634255801

1
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52

Springer

Air Navigation Law

Ruwantissa
Abeyratne

https://www.sp
ringer.com/gp/b
ook/978303018
3905

ISBN 978-3642-44514-9

1

53

Springer

Legal Priorities in
Air Transport

Ruwantissa
Abeyratne

https://www.sp
ringer.com/gp/b
ook/978303018
3905

ISBN 978-3030-18390-5

1

David
Hodgkinson &
Rebecca
Johnston

https://www.crc
press.com/Aviat
ion-Law-andDronesUnmannedAircraft-andthe-Future-ofAviation/Hodgki
nsonJohnston/p/boo
k/97811385724
47

ISBN
9781138572
447 - CAT#
Y382343

1

Paul B. Larsen ,
John Gillick , &
Joseph Sweeney

https://www.a
mazon.com/Avi
ation-LawCases-RelatedSources/dp/900
4168109

ISBN-13:
9789004168107
ISBN-10:
9004168109

1

Francesca Meli

https://forummedia.rs/proizv
od/radniodnosi-i-hrmenadzment/le
gal-english/

ISBN 97886-8760526-8

1

54

55

56

Routledge

Aviation Law and
Drones : Unmanned
Aircraft and the
Future of Aviation

Martinus
Nijhoff

Aviation Law:
Cases, Laws and
Related Sources

Forum Media

LEGAL ENGLISH
Pravila engleskog
jezika za pravnike
sa primerima
obrazaca,
pojmovnikom i
testovima (sa CD)
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57

58

59

Key
Publishing
Ltd
PO BOX 100
Stamford
PE9 1XQ UK
TEL:
+44(0)1780
755131
FAX:
+44(0)1780
751323
Royal
Aeronautical
Society
No.4
Hamilton
Place
London
W1J 7BQ
T: +44 (0)20
7670 4352
E:
publications
@aerosociet
y.com
Halldale
Group,
Sentinel
House,
Harvest
Crescent,
Ancells
Business
Park, Fleet,
Hampshire,
GU51 2UZ,
UK

Airport International

Mail Order
Address PO Box
300,Stamford,
Lincolnshire,PE9
1NA

Laura
Allitt: webmaste
r@keypublishin
g.com

1

Aerospace
Magazine

https://www.ae
rosociety.com/
media/9418/20
19-aerospacesubscriptionsorder-form.pdf

ISSN 2052451X

1

Civil Aviation
Training Magazine

http://halldale.c
ircdatasolutions.co.uk/
ShoppingCart/C
AT/CartLite/Stor
e/Cart?category
Id=11

ISSN 09609024

1

60

Longman

Dictionary of
Economics

http://www.eng
lishbook.rs/

2

61

Longman

Dictionary of Law

http://www.eng
lishbook.rs/

2
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62

Longman

Longman Business
Dictionary

http://www.eng
lishbook.rs/

2

63

Paragraf Lex
doo Novi Sad

Набавка базе
прописа (Paragraf
Lex)

https://www.pa
ragraf.rs/kontak
t.html

2 лиценце

64

Paragraf Lex
doo Novi Sad

Набавка часописа
Порескорачуноводствени
инструктор
(часопис за
порезе,
рачуноводство,
зараде и друга
примања)

https://www.pa
ragraf.rs/kontak
t.html

1

65

PUBLIC
ACTIV

Коментар новог
Закона о јавним
набавкама

66

Društvo
pshologa
Srbije Centar
za
primenjenu
psihologiju

Kompetencije za
rad i rukovodjenje

67

Društvo
pshologa
Srbije Centar
za
primenjenu
psihologiju

68

Društvo
psihologa
Srbije Centar
za
primenjenu
psihologiju

7

Dobrila Vujić

https://dps.org.
rs/83-centar-zaprimenjenupsihologiju

1

Novi pogledi i
perspektive u
psihologiji rada i
organizacije

Mirosava Đurišić
Bojanović

https://dps.org.
rs/83-centar-zaprimenjenupsihologiju

1

Psihologija
organizacionih
promena i razvoja

Mirosava Đurišić
Bojanović

https://dps.org.
rs/83-centar-zaprimenjenupsihologiju

1
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69

Društvo
pshologa
Srbije Centar
za
primenjenu
psihologiju

Profesionalna
selekcija: elementi,
izazovi i jedno
praktično rešenje;
knjiga II: ličnost

70

Društvo
pshologa
Srbije Centar
za
primenjenu
psihologiju

Profesionalna
selekcija: elementi,
izazovi i jedno
praktično rešenje;
knjiga III:
profesionalna
interesovanja

71

72

73

CRC Press

Kogan Page

Kogan Page

The Handbook of
Operator Fatigue

How to Manage
People

Motivation and
Performance

Goran Knežević

https://dps.org.
rs/83-centar-zaprimenjenupsihologiju

1

Goran Opačić

https://dps.org.
rs/83-centar-zaprimenjenupsihologiju

1

Gerald Matthews,
P.A. Hancock

https://www.crc
press.com/TheHandbook-ofOperatorFatigue/Matthe
ws-HancockDesmond/p/bo
ok/9781138077
812

9781138778
12 - CAT#
K34344

1

Michael
Armstrong

https://www.ko
ganpage.com/pr
oduct/how-tomanage-people9780749484811

EAN:
978074
9484811

1

Ian MacRae,
Adrian Furnham

https://www.ko
ganpage.com/pr
oduct/motivatio
n-andperformance9780749478131

EAN:
978074
9478131
EAN:
9780749490
577

1
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74

75

76

Springer

American
Psychiatric
Association

Wiley

Guide to Applying
Human Factors
Methods, Human
Error and Accident
Management in
Safety-Critical
Systems

Diagnostic and
Statistical Manual of
Mental Disorders

Psychometric
Testing: Critical
Perspectives

Carlo Cacciabue

https://www.sp
ringer.com/gp/b
ook/978185233
7056

ISBN 978-184996
-898-0
или
ISBN 978-185233
-705-6

American
Psychiatric
Association

https://www.ap
pi.org/Diagnosti
c_and_Statistica
l_Manual_of_M
ental_Disorders
_DSM5_Fifth_Edition

ISBN 978-089042-557-2

1

Baryry Cripps

https://www.wil
ey.com/enrs/Psychometric
+Testing%3A+Cr
itical+Perspectiv
es-p9781119183013

ISBN: 978-1119-18301-3|

1

1

УКУПНО:
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:




















Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне набавке;
у колони 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражену ставку јавне набавке;
у колони 9. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 10. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.























Место и датум:









































































Понуђач: Печат и потпис


























Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне цене, јединична цена
ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.
3
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Образац V-3




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
































































У складу са чланом 88. став 1. Закона о, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку
јавне набавке ЈН31/Д/20, како следи у табели:









































































































































































ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ






















Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

































Место и датум:

































Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-4






ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


































































У складу са чланом 26. Закона, понуђач














(назив, седиште и матични број понуђача)




даје:



























ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 31/Д/20 - Стручна литература, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.











































Место и датум:
































Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве ископирати у довољан број примерака,
попунити и доставити за сваког понуђача из групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Понуђач: Печат и потпис























































Образац V-5




ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА




























Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу



ИЗЈАВУ
















Понуђач __________________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке ЈН 31/Д/20, испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:













1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Понуђач и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл.75.ст.2.Закона);







































Место и датум:


















Понуђач: Печат и потпис














































Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве ископирати у довољан број примерака,
попунити и доставити за сваког понуђача из групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач
из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) Закона, а
да додатне услове испуњавају заједно.
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Образац V-6




ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА














































































Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу



ИЗЈАВУ


















Подизвођач __________________________________________________ (навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке ЈН 31/Д/20, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:















1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник 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. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл.75.ст.2.Закона);






































































Место и датум:

Место и датум:




























































Понуђач: Печат и потпис











































Подизвођач: Печат и потпис








































Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде
и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из
групе понуђача, односно сви подизвођачи.






На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране
И
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Добављач)(унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име
особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране

1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________












(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,









УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.31/Д/20
- Стручна литература




Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-48/39 од 28.02.2020. године
покренуо поступак јавне набавке мале вредности добра Стручна литература 31/Д/20;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну
јавну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са
прихваћеном Понудом Добављача, број понуде ______ од _____ године, која чини
саставни део овог уговора.
У случају да добављач наступа са подизвођачем:
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-

-

Добављач ће извршење уговора на следећим пословима:
___________________________________________________________________
поверити подизвођачу/подизвођачима:
___________________________________________________________________.
Добављач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин
на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Добављач у вези са спровођењем уговора,
руководиће Добављач.

У случају подношења Заједничке понуде:
-

Носилац посала је Понуђач _____који заступа групу понуђача у предметном поступку
јавне набавке.
Сви понуђачи из Заједничке понуде су неограничено солидарно одговорни према
Наручиоцу.
Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра Стручна литература (у даљем тексту: Добра), за потребе
Наручиоца у свему према усвојеној Понуди ___________ године и Техничкој
спецификацији и Конкурсне документације – 31/Д/20, које чине саставни део овог
уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена цена добара из члана 1. овог уговора, износи ________________ динара без
пореза на додату вредност.
Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у Републици
Србији.
Уговорена цена из члан 1. овог уговора обухвата све трошкове неопходне за извршење
уговора, укључујући све пратеће услуге и потрошни материјал за испоруку до крајњег
одредишта. Обавеза плаћања такси, пореза других дажбина пада на терет Добављача
и укључена је у уговорену цену.
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и непроменљива у току извршења
Уговора.
Образац структуре цене чини саставни део Понуде Добављача број _______ од (у
даљем тексту: Образац структуре цене).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће платити Добављачу уговорену цену из члана 2. овог уговора, након
целокупне испоруке, у року од _____ дана (не краћем од 15 и не дужем од 45 дана) од
датума сачињавања Записника о квантитативном пријему потписаног од стране
овлашћеног лица Наручиоца и пријема исправне фактуре.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок испоруке добра из члана 1. овог уговора je ______ (не дуже од 60 дана) дана од
датума ступања Уговора на снагу.
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Место испоруке је Центар за обуку ANS особља Београд.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да:




формира комисију за пријем добара који ће у име Наручиоца потписати Записник
о квантитативном пријему;
комуницира и сарађује са Добављачем приликом испоруке Добара;
изврши плаћања у корист Добављача у складу са одредбама овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 6.
Добављач се обавезује да:


испоручи Добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са понудом, конкурсном
документацијом и важећим прописима и стандардима;



комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца;



добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних
недостатака заједно са пратећом документацијом.



добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од
оштећења током транспорта до места испоруке.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 7.
Квантитативни пријем добара ће се обавити у присуству овлашћених представника
Наручиоца упоређивањем података из Понуде, фактуре и отпремнице са стварно
испорученим добрима.
Уколико се током квантитативног пријема установе оштећења или се количина приспеле
испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима или добра по
карактеристикама не одговарају оним наведеним у Понуди, Наручилац ће о томе
сачинити извештај, на основу којег је Добављач обавезан да испоручи одговарајућа
добра у року од 10 календарских дана, на уговорену локацију, о свом трошку и на
сопствени ризик.
У случају да се Добављач и Наручилац не могу договорити о степену оштећења или
неодговарајућим карактеристикама добара, то ће се утврдити стручном проценом о
трошку Добављача.
Након успешно обављеног пријема добара, овлашћени представници Наручиоца ће у
року од пријема добара потписати Записник о квантитативном пријему.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
У случају да кривицом Добављача дође до прекорачења уговореног рока испоруке из
члана 4. овог Уговора, Наручилац ће Добављачу наплатити уговорну казну за сваки дан
закашњења у висини од 0,5% а највише до 10% укупне уговорене цене из члана 2. став
1. овог уговора.
Плаћање Уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да изврши
испоруку која је предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и
одговорности по овом уговору.
РАСКИД УГОВОРА
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Члан 9.
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року,
односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о
облигационим односима.
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу
уговорну страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда
уговорне обавезе и да захтева да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања
обавештења с тим што накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након
истека рока за извршење свих уговорних обавеза.
У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да активира средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора,
дужна је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати
међусобна потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују
се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни
прописи Републике Србије.
Све измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми.
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде
надлежан Привредни суд у Београду.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд

ЗА ДОБАВЉАЧА

печат и потпис овлашћеног лица
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

Име и презиме лица овлашћеног за
потписивање уговора
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ








(1)












ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА





















Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.











(2)
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.












Понуду доставити на адресу: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуге – 31/Д/20, Стручна литература- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 02.06.2020. године до 14.00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.








(3)
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА
МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Од Понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи. Понуда
се саставља тако што Понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде и овом конкурсном документацијом. Сви образци и модел уговора, који су саставни
делови понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.
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Важно: Понуда мора да садржи следеће елементе:
• Образац понуде - Поглавље V-1 - Подаци о понуђачу;
•

-Подаци о подизвођачу (уколико је применљиво)

•

-Подаци о учеснику у заједничкој понуди (уколико је применљиво)

• Образац структуре цене - Поглавље V-2;
• Образац изјаве о независној понуди - Поглавље V-4;
• Доказ о испуњавању услова из члана 75. И 76. ЗЈН-а - Поглавље V-5. Изјава
понуђача о испуњавању услова;




• Доказ о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН-а - Поглавље V-6. Изјава подизвођача о
испуњавању услова (уколико је применљиво);



• Модел уговора – Поглавље VI;
• Споразум о заједночком наступу групе понуђача – доставља се уколико понуду
подноси група понуђача – Поглавље VIII















Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. Понуда мора бити
сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити
је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози.











Напомена:













Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл.75 и 76. Закона...), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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. Закона.




















(4)
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
(5)
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
(6)
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Контрола летења Србије и
Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република
Србија, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – 31/Д/20 - Стручна литература - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – 31/Д/20 - Стручна литература - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – 31/Д/20 - Стручна литература - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – 31/Д/20 - Стручна литература - НЕ
ОТВАРАТИ”.













На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.







(7)
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.






























У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V) понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.





(8)
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
V-1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат
укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случajу Нaручилaц ће oбaвeстити
oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.
У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца
V-6 из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки подизвођач у своје име.




(9)
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81. Закона
о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум15 којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем и
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.













Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је
одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-4 и
Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.












(10)
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се 02.06.2020. године у 14.30 часова у службеним
просторијама Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о Београд, Трг Николе
Пашића 10, Београд. Понуђачи пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму
понуђача које је заведено и датирано.
(11)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Укупна цена ће бити плаћена након целокупне испоруке, у року који понуђач наведе у Обрасцу
понуде (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана), а након испостављања исправне
фактуре на износ плаћања и Записника о квантитативном пријему потписаног од стране
овлашћеног лица Наручиоца.























У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне јавне
набавке, укључујући трошкове превоза до одредишта – Центар за обуку ANS особља
Београд.
Рок испоруке уписује Понуђач и не може бити дужи од 60 календарских дана од датума
ступања уговора о јавној набавци на снагу.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде на може мењати понуду.
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(13)
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.




(12)
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђачи цену изражавају у динарима, без и са порезом на додату вредност који се
обрачунава и плаћа у Републици Србији, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без пореза на додату вредност.
Јединичне цене из Образца понуде су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима






























































































(14)
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Није примењиво.












(15)










ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
(16)
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail:
tender@smatsa.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. Сви захтеви за додатне
информације, појашњења и комуникацију морају бити обележени називом јавне набавке за
коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним информацијама за ЈН 31/Д/20.“
Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs).
Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се
објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.
(17)
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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(18)
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
(19)
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак
заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев
за заштиту права се шаље путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у
времену од 07,30 до 15,30 часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног
времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег
радног дана.






Захтев
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs)
и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.





























19.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у слкаду са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок
за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац
захтева га није поднео пре исткеа тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
19.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права
Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе;
7) потпис подносиоца.
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19.3 Упутство за уплату таксе из Републике Србије
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 31/Д/20;
(7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Стручна
литература;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.





3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
19.4 Упутство за уплату таксе из иностранства
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши
на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр.
17 Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп
Лукина бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ – број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту
права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке - Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд ЈН 31/Д/20 Стручна литература.Детаљно упутство за уплату
таксе, као и примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос
се могу наћи на е-адреси: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
(20)
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
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Наручилац ће понуђачу којем је додељен уговор доставити на потписвање уговор о јавној
набавци у складу са моделом уговора из Поглавља VI, у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије
да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем. У случају да је у поступку јавне набавке поднета само једна
понуда, наручилац може закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права.
(21)
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (уколико је примењиво);
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (уколико је примењиво);
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама;
3) не испуњава све Техничке спецификације;
4) ограничава права наручиоца;
5) условљава права наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
(22)
ОВЕРА ПОНУДЕ
Понуђачи приликом сачињавања понуде нису дужни да понуду овере печатом.
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Модел споразума је дат у Поглављу VIII конкурсне документације.
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VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И
ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Овим споразумом се чланови групе понуђача (у даљем тексту: чланови Групе понуђача)
који су поднели заједничку понуду, и коју чине:








Ред.
бр.

Пословно име или скраћени назив понуђача

Адреса понуђача

1.
2.
3.
4.
5.
међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше јавну набавку ЈН - 31/Д/20 Стручна
литература.


Члан 1.
Сви чланови Групе понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 2.
Сви чланови Групе понуђача се обавезују да ће:
1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу понуђача
пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), потписати уговор и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из
Табеле), доставити тражена средства обезбеђења;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број)
издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов рачун бр.
_____________________________ (уписати број рачуна), отворен у банци
_____________________________ (уписати назив банке)
6. чланови Групе понуђача имати следеће обавезе за извршење уговора:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 1.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.:
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члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.:





члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 5.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 6.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 7.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 8.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 9.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 10.:

За члана групе под редним бројем 1: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 2: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Страна 61 од 62 конкурсне документације за ЈН 31/Д/20

За члана групе под редним бројем 4: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 5: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 6: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 7: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 8: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 9: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 10: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)



датум: ______________
место: _____
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