
 
Рвачки  савез Србије 
Бр. 69/8-16 
29. 8. 2016. године 
Б е о г р а 

УГОВОР  
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА  

 
 
закључен дана 29.  8. 2016. године, у Београду, између: 
 

1. РВАЧКИ савез Србије, Кнез Михаилова 7/2,  Београд кога  заступа председник 
Жељко Трајковић  (у даљем тексту: корисник услуге), с једне стране и 

2. „ТТЦ Топ Травел центар; доо,  кога заступа директор Мирослава 
Спиридоновић(у даљем тексту: пружалац услуге), с друге стране, како следи: 

 
 

Уговарачи констатују: 
 
             -да је корисник услуга, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 114/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке; 

-да је пружалац услуге доставила понуду  број: 79/16 од 8. 8. 2016. године, која у 
потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације; 
            да је наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда,  број 69/6 - 16 од 9. 8.  
2016. године, донео Одлуку о додели уговора. 

 
Предмет уговора  

 
Члан 1. 

 
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем 
услуга посредовања при куповини авио карата које морају да буду пружене у свему у 
складу са ПОНУДОМ и ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ које су саставни део 
Уговора. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ обавезује се да пружи предметне услуге, а НАРУЧИЛАЦ се 
обавезује да у складу са потребама и одобреним  средствима сукцесивно упућује писмене 
захтеве за извршење услуге, писаним путем констатује да је услуга извршена и плати 
уговорену цену 
Цена 
 

Члан 2. 
Уговорена цена је: 
Назив дестинације Максимална 

јединична цена 1 
повратне карте 
економске класе 

Максимална 
јединична цена 1 
повратне карте 
економске класе са  

Максимална 
јединична цена 1 
повратне карте 
економске класе са  



без услуге 
провизије 

услугом  провизије 
БЕЗ ПДВ-а 

услугом  провизије 
СА ПДВ-ом 

1 2 3 4 
28.08.-01.09.2016  MACON, 
FRANCUSKA 

21.647,00 21.647,00 21.647,00 

13.09.-18.09.2016. TBILISI, 
GRUZIJA 

16.505,00 16.505,00 16.505,00 

23.9-25.09.2016. 
SEINAJOKI, FINSKA 

15.912,00 15.912,00 15.912,00 

30.09. -02.10.2016. BAKU, 
AZERBEJDŽAN 

33.858,00 33.858,00 33.858,00 

14.10. -16.10.2016 
BURSA,TURSKA 

12.025,00 12.025,00 12.025,00 

25.10.-30.10.2016. 
KORUM,TURSKA 

19.482,00 19.482,00 19.482,00 

19.11.-20.11.2016. 
TARAGON, ŠPANIJA 

17.801,00 17.801,00 17.801,00 

07.10-09.10.2016 
CRAIOVA, RUMUNIJA.- 

14.043,00 14.043,00 14.043,00 

 
У случају да је потребно извршити набавку – резервацију авио карата за 

дестинације које нису наведене у табели овог члана, набавка авио карата врши се по 
захтеву наручиоца и за такве дестинације се може определити највише 20% средстава од 
процењене вредности ове јавне набавке. 

Цене услуга – авио карата  за дестинације из претходног става овог члана. не могу 
бити веће од цена утврђених ценовником авио компаније. 

Уговорена цене се може мењати из објективних и доказивих разлога на писани и 
образложени захтев даваоца услуге. 

Максимална вреднoст овог Уговора износи 2.000.000,00  без ПДВ-а, односно 
2.400.000,00 динара са ПДВ-ом, која обухвата цену услуге посредовања, цену авио карата 
и других путних карата са урачунатим пратећим трошковима ( аеродромске таксе, 
осигурања и сл.). ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да НАРУЧИОЦУ достави спецификацију 
структуре цене, доказиву на основу рачуна, ценовника, улазне фактуре и слично. 
Уколико цена садржи и друге трошкове (курсне разлике) давалац услуге је дужан да исту 
посебно искаже у испостављеном рачуну. 

 
 

Начин плаћања  
 

Члан 3. 
 
Уговорене услуге, НАРУЧИЛАЦ ће плаћати на основу рачуна који испоставља ДАВАЛАЦ 
УСЛУГЕ, у року до 20 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, 
на рачун ДАВАОЦА УСЛУГА број 160-340090-52 код Интеза банке. 
 
НАРУЧИЛАЦ услуге задржава право да откаже резервацију путних карата у скалду са 
условима крајњиег извршиоца услуге; 



 
Рок и начин извршења услуге  

 
Члан 4. 

 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће извршити резервацију (куповину) карата у 
траженим количинама и у одговарајуће време од момента пријема захтева (електронском 
поштом, путрм поште, телефаксом) од стране НАРУЧИОЦА. 
 
Рок испоруке путних карата је: 1 сата од пријема писменог захтева НАРУЧИОЦА 
упућеног путем поште, е-мејлом, телефаксом. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће за сваки конкретан захтев НАРУЧИОЦА 
доставити више опција са летовима у различито време за економску класу за тражену 
дестинацију од више различитих авио-превозника. Уколико се за сваки захтев не достави 
више опција неопходно је доставити образложење у писменом облику; 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да изврши резервације превоза на писани захтев 
НАРУЧИОЦА тако да цене превоза не могу бити веће од цена које нуде  агенције са 
којима организатори сарађују; 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да изврши испоруку авио карата и других путних карата 
на слањем на е-меј,  или на адресу НАРУЧИОЦА: РВАЧКИ савез Србије, Кнез 
Михаилова 7/2,  Београд неопосредно. 

 
 

Извршење уговора са подизвођачем/члановима групе понуђача 
 

Члан 5. 
 
Извршилац се обавезује да ће уговорне обавеза извршити са подизвођачима, односно 
члановима групе понуђача: 
 
______________________________, место__________________ 

улица _______________________ и број _______ 
______________________________, место__________________ 

улица _______________________ и број _______ 
______________________________, место__________________ 

улица _______________________ и број _______ 
  
 

 
 

Квантитативно - квалитативна примопредаја 
 

Члан 6. 
 



Квалитативно квантитативна примопредаја врши се електронским путем на е-мејл адресу 
од стране именованог представника ДАВАОЦА УСЛУГЕ, коме ће именовани представник 
НАРУЧИОЦА писаним путем на е-мајладресу  потврдити (записнички констатовати) да ли 
су услуге које су предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором. 
 
Уколико достава електронском поштом није могућа, достава се врши непосредно, на 
адресу НАРУЧИОЦА: РВАЧКИ савез Србије, Кнез Михаилова 7/2,  Београд, 
неопосредно и о томе се сачињава Записник о примопредаји. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама 
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета и цене за пружене услуге. 

 
 

Средство финансијског обезбеђења  
 

Члан 7. 
 
Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим 
меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих 
потписа. 
 
Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
преда наручиоцу: 

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од 
стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену 
печатом, 

2. менично овлашћење, 
3. доказ о регистрацији менице, 
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне 

банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу 
средства обезбеђења за добро извршење посла. 
 
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише 
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 
 
Уколико услуге не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора, 
Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду 
 
Раскид Уговора  

 
Члан 8. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико: 
- ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ касни са извршењем услуга; 



- ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не поступи на начин предвиђен чланом 4. овог Уговора. 
 
НАРУЧИЛАЦ задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза 
наплати меницу за добро извршење посла. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од 
воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза Уговор могу 
раскинути уз претходно писмено обавештење друге уговорне стране у року од 15 дана од 
кнаступања околности. 
 
НАРУЧИЛАЦ за све време трајања овог уговора задржава право да врши проверу цена 
коштања карата и смештаја за тражене дестинације путовања и код других агенција. 
Уколико приликом провере цена уочи да постоје велика одступања у ценама карата и 
смештаја које предлаже ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ и ценама карата и смештаја које нуде друге 
агенције, наручилац може захтевати од ДАВАОЦА УСЛУГЕ да му изврши резервацију по 
повољнијој понуду коју је сам пронашао у супротном има право да активира средство 
обезбеђења или приступити раскиду уговра. 
 
Спорови  

 
Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором. 
У случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан Привредни суд у 
Београду. 
 
Завршне одредбе  

 
Члан 10. 

УГОВОР се закључује на период од 31. 12. 2016. године. 
Уговора ступа на снагу даном потписа од стране НАРУЧИОЦА и ДАВАОЦА УСЛУГЕ. 
Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 11. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка 
задржавају уговарачи 
 
 
 Председник                                                                           Директор 
 
           _______________                                                               _____________ 
         Жељко Трајковић                                                           Мирослава Спиридоновић 
 


