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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ  

Број: 1381-2/2021 

Датум: 01.010.2021. године 
 

У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА: 

 

УСЛУГЕ ТУРИСТИЧИХ ВОДИЧА 

 

ПОНУДА Бр _______________ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

СЕДИШТЕ 
 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ПИБ 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ 
 

КОНТАКТ ОСОБА: 

име и презиме, телефон, е-маил адреса 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

(одређује Наручилац) 

45 дана од дана пријема рачуна, по извршеној 

пруженој услузи 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

(одређује Наручилац) 
30 дана од дана отварања понуда 

 

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

2.1. Техничка спецификација 

 Предмет набавке је пружање услуга туристичких водича за потребе ТОН-а приликом 

организовања студијских посета Нишу и региону „југоисточне Србије“ за госте града, иностране 

представнике медија, организаторе путовања и конгреса.  

 Гости ТОН-а су званичне делегације у посети граду Нишу, представници иностраних 

медија, представници организатора путовања и организатори конгреса (агенције, корпорације, 

асоцијације) који организују пословне скупове. Ове посете се сматрају веома важним са 

становишта представљања града и региона  у целини пред домаћом и иностраном јавношћу, као 

и са становишта потенцијалних економских користи од довођења страних туриста.  

 Послови туристичког вођења, који су предмет ове набавке, односе се искључиво на 

територију Града Ниша и регије „југоисточне Србије“.  
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 Наручилац има потребу за туристичким водичима на следећим језицима: српски, 

енглески, руски, француски, италијански, грчки, као и на другим језицима у складу са потребама 

Наручиоца и расположивим капацитетом пружаоца услуге. 

 Спецификација потребних услуга, на основу којих ће се формирати цена, је следећа:  

1. Водичке услуге у трајању до 2 сата  

2. Водичке услуге у трајању до 3 сати  

3. Водичке услуге у трајању до 5 сати 

4. Једнодневно ангажовање водича  

5. Дводневно ангажовање водича  

6. Ангажовање водича за 3 дана  

7. Пружање услуге водича сопственим возилом 

 Начин пружања услуга:  

- Сви ангажовани водичи морају поседовати одговарајућу лиценцу (положен стручни испит за 

туристичког водича);  

- Приликом пружања услуга водич мора код себе имати одговарајућу легитимацију и дужан је 

да носи прописану ознаку; 

- Приликом пружања услуга, водичи морају бити уредни и пристојно обучени; 

- Изабрани понуђач је дужан да обезбеди расположивост водича за ангажовање у складу са 

потребама Наручиоца у току целе године, уз обавезу Наручиоца да најави потребу за водичем 

на одговарајућем језику, у року који не може бити краћи од 24 сата  пре започињања пружања 

услуге.  

 Како унапред није могуће предвидети динамику и обим услуга, ова набавка се примењује 

до утрошка планираних средстава за њену реализацију, а најкасније на период од 12 месеци, од 

закључења уговора.  

 Изабрани понуђач мора да гарантује квалитет, професионалност, језичку компетентност 

водича, граматичку и терминолошку коректност, поштовање задатих рокова и дискрецију. 
 

 

2.2. Образац структуре цене 

 

Р.бр Назив услуге 
Јед. 

Мере 

Цена 

без ПДВ-а 

1. Водичке услуге у трајању до 2 сата По групи  

2. Водичке услуге у трајању до 3 сата По групи  

3. Водичке услуге у трајању до 5 сати По групи  

4. Једнодневно ангажовање водича По групи  

5. Дводневно ангажовање водича По групи  

6. Ангажовање водича 3 дана По групи  

7. Пружање услуге водича сопственим возилом По групи  

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупан износ ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  
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Понуђач је у систему ПДВ 

(заокружити) 
ДА НЕ 

Понуду доставити до: 05.10.2021. године до 12:00 сати 

Начин достављања понуде 

Понуду доставити у затвореној коверти, поштом или 

лично, на адресу: 

Туристичка организација Ниш 

ул. Наде Томић бр. 15, 18000 Ниш 

са назнаком на коверти: 

„Понуда за набавку - Услуге туристичких водича“ 

Напомена НАРУЧИОЦА 

- Наручилац задржава право да одустане од реализације 

предмета овог Захтева и не мора о томе обавестити 

понуђача. 

- Укупна понуђена цена без ПДВ искључиво служи за 

поређење понуда. 

- Понуђене цене обухватају нето цене за тражену услугу 

која не укључује припадајуће доприносе. 

- Изабрани понуђач не може накнадно обрачунавати своју 

провизију. 

- Понуђена цена је коначна. 

- У рачуну се посебно исказује нето цена, а посебно 

припадајући порези и доприноси и /или ПДВ. 

Напомена ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

Критеријум за избор понуде НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                                                      Понуђач 

М.П. 

_______________                                                                                                     _______________ 

 

 

 

Образац понуде мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача, чиме се потврђује тачност наведених података. 
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