
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНВВ 1/2016 

(Измена бр. 1) 

 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац врши измену и допуну 

конкурсне документације тако што : 

 

На 1. страни  исправља техничку грешку тако што се иза речи „укупан број страна“ брише 

број „ 61“ и додаје број „65“ 

 

 

На страни 14. мења се текст  под бројем 4. '' У погледу пословног капацитета '' тако да исти 

сада гласи: 

 

 

4.  „У погледу пословног капацитета услов је искуство у организацији ђачких 

екскурзија: 

- За партије 1. и 2. искуство у организацији ђачких екскурзија - најмање 30 

реализованих екскурзија у Србији у последње три године (2013. 2014. и 

2015. години). 

- За партије 3. и 4. искуство у организацији ђачких екскурзија - најмање 20 

реализованих екскурзија за Берлин у последње три године (2013. 2014. и 

2015. години).“ 

 

 

У даљем тексту који следи на страни 14. испред пасуса којима су дефинисани додатни 

услови бришу се ознаке „-„ а додају бројеви „5“ и „6“ и на страни 15. се брише ознака „-„  и 

додаје број „7“ тако да исти сада постају тачке 5. 6. и 7. и гласе:  

 

     5. „ Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за партију за  

           коју подноси  понуду, као и Опште услове путовања. 

 

 

6.  Да у моменту подношења понуде поседује у закупу, власништву или  

    предрезервацији објекат за смештај у складу са условима из конкурсне  

    документације. 

 

7. Да  поседује полису осигурања осигуравајуће компаније са минималним  

износом суме осигурања  од 300.000,00 евра. „ 

 

 

На страни 19.  мења се текст  под бројем 4) '' У погледу пословног капацитета '' тако да исти 

сада гласи: 



 

4)     „У погледу пословног капацитета услов је искуство у организацији ђачких 

екскурзија: 

- За партије 1. и 2. искуство у организацији ђачких екскурзија - најмање 30 

реализованих екскурзија у Србији у последње три године (2013. 2014. и 

2015. години). 

- За партије 3. и 4. искуство у организацији ђачких екскурзија - најмање 20 

реализованих екскурзија за Берлин у последње три године (2013. 2014. и 

2015. години).“ 


