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4) Услов из члана 75. став 1 тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији, доказује достављањем:  

 

 Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе 

 и 

 Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода . 

или 

 Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације; 

 

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

 

5) Услов из чл.75 став 1 тачка 5. Закона да понуђач има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5. Закона) понуђач доказује 

достављањем лиценце издате од стране Регистратора туризма сходно чл.51. Закона 

о туризму. 

 

Испуњеност допунских услова: 

 

1) Технички капацитет  понуђач доказује достављањем копија саобраћајних 

дозвола као доказ о старости возила, копијама уговора о куповини аутобуса као 

и копијама уговора о закупу аутобуса или уговора о пословно-техничкој 

сарадњи за ангажовање аутобуса  

2) Кадровски капацитет понуђач доказује достављањем копија обрасца М-А за 

запослене у сталном радном односу односно копије уговора о повременим и 

привременим пословима за тако ангажоване водиче као и копије лиценци за 

запослене водиче 

3) Референтне листе ( број остварених уговора о извођењу екскурзија у претходне 

три године понуђач доказује достављањем потврда других школа о 

закљученим уговорима за организацију екскурзија или фотокопијама 

уговора) 

4) Финансијски капацитет понуђач доказује подношењем извештаја о бонитету 

за јавне набавке за претходну обрачунску годину (2013. годину) који издаје АПР, 

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 

предузетника 

 

 


