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Конкурсна документација у отвореном поступку ЈНВВ 1/2015 

 

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. 

 

*Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, за део набавке који ће 

извршити преко подизвођача, односно доставља га члан групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

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 уговора или 

обрасца М-А за запослене односно копије уговора о повременим и привременим 

пословима или уговоре о делу за тако ангажоване а за водиче и копије лиценци са 

радним биографијама 

 

3) Пословни капацитет –Референтне листе , број остварених уговора о извођењу 

екскурзија/путовања у претходне три године понуђач доказује: 

а) за партије 1. 2. и 4. достављањем потврда школа о закљученим уговорима за 

организацију екскурзија или фотокопијама уговора 

б) за партију 3. достављањем изјаве 

Финансијски капацитет: 

а) за партије 1. 2. и 3. понуђач доказује подношењем извештаја о бонитету за 

јавне набавке за претходне 3  пословне године ( 2012. 2013. и 2014. ) који издаје 

АПР, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 

предузетника  

б) за партију 4. понуђач доказује подношењем извештаја о бонитету за 

претходне 3 пословне године ( 2012. 2013. и 2014. ) који издаје АПР, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника из 

кога се види остварен приход за сваку од последње три пословне године  ( 2012. 

2013. и 2014. ) 

 

Докази из чл. 75. у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за све партије. 

Докази из чл. 76. Закона, о испуњености додатних услова, у случају да понуђач 

поднесе понуду за две или више партија, морају бити достављени за сваку партију 

посебно. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 


