
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕКСКУРЗИЈЕ,ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈН 1/2017 ,ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

Комисија за јавну набавку полазећи од потребе да се у додатним условима за кадровски капацитет понуђача 

прецизније дефинише потребан минималан кадровски капацитет у радном односу и ван радног односа , на 

страни  8/74 и 11/74 Конкурсне документације врши измене и допуне у овом делу. . Наиме , Наручилац је, у 

додатним условима за испуњеност минималног кадровског капацитета, тражио да је неопходно да понуђач 

испуњава следећи  кадровски капацитет : 

„1) да има минимум 15 (петнаест) запослених радника у сталном радном односу у периоду у претходних два 

месеца које претходе месецу подношења понуда,  из делатности која је предмет јавне набавке, од којих 

минимум 1 (једно) стално запослено лице  поседује  Сертификат о професионалним компетенцијама (CPC) за 

менаџере у друмском саобраћају, који је у складу  са Директивама EC/96/26 и EC/98/76, а  минимум 3 (три) 

лица која су лиценцирани водичи.   

 2) као и да има уговор у складу са Законом о раду, о ангажовању минимум 6 (шест) лекара,  који ће бити у 
пратњи ученика који иду на екскурзију,у термину организовања екскурзије.“ 

У складу са наведеним Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације тако да гласи: 

да је неопходно да понуђач испуњава следећи  кадровски капацитет : 

„1) да има минимум 10 (десет) запослених радника у радном односу у периоду у претходних два месеца које 

претходе месецу подношења понуда,  од којих минимум 7 запослених има стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању из области туризма ( туристички техничар) или стечено више или високо 

образовање из области туризма (туризмолози, односно дипл. туризмолози),   који обављају делатност која је у 

вези са предметом јавне набавке.  

 2) да има уговор у складу са Законом о раду о ангажовању минимум 3 (три) лица која су лиценцирани водичи, 

а  која ће бити  радно ангажована  у реализацији услуге извођења екскурзије,односно са датумом радног 

ангажовања које покрива период извршења предметне услуге. 

  3) да понуђач,члан групе понуђача,подизвођач или ангажовани превозник  има:   

А) уговор у складу са Законом о раду за минимум 1 (једно) лице које је задужено за организацију превоза, а 

које  поседује  Сертификат о професионалним компетенцијама (CPC) за менаџере у друмском саобраћају, који 

је у складу  са Директивама EC/96/26 и EC/98/76    или  

Б) уговор у складу са Законом о раду са датумом радног ангажовања које покрива период извршења 

предметне услуге, за минимум 1 (једно) лице које је задужено за организацију превоза, а које  има стечено 

високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама на факултету у трајању од најмање 

четири године, а које су у погледу права која из њих произлазе изједначене са мастер академским студијама, у 

области инжењерства друмског саобраћаја којим превозник  обезбеђује професионалне оспособљености 

превозника; или  

Ц) Уговор у складу са Законом о раду за минимум 1 (једно) лице које је задужено за организацију превоза, 
које има најмање пет година радног искуства на пословима управљања превозом путника у друмском 
саобраћају и стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 



специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама на 
факултету у трајању од најмање четири године, а које су у погледу права која из њих произлазе изједначене 
са мастер академским студијама, којим превозник  обезбеђује професионалне оспособљености превозника; 
или  
 
Д) Уговор у складу са Законом о раду за минимум 1 (једно) лице које је задужено за организацију превоза које 
има завршену средњу школу у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању за подручје рада 
саобраћаја, машинства, односно електротехнике и најмање пет година радног искуства на пословима 
управљања превозом путника у друмском саобраћају, којим превозник  обезбеђује професионалне 
оспособљености превозника“ 

 

У складу са наведеним врше се измене и допуне на страни 11/74 Конкурсне документације где се 

наводе докази  којима се доказује испуњеност кадровског капацитета, тако да измене и допуне 

Конкурсне документације у овом делу гласе: 

3)за кадровски капацитет  

 Доказ:  

1)за минимум 10 (десет) запослених радника у радном односу у периоду у претходних два месеца које 

претходе месецу подношења понуда,  од којих минимум 7 запослених има стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању из области туризма ( туристички техничар) или стечено више или високо 

образовање из области туризма (туризмолози, односно дипл. туризмолози),  односно који обављају делатност 

која је у вези са предметом јавне набавке, доставити Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и 

доприносе (извод из електронске базе података пореске управе Србије (ЕБП-ПУРС), за период у 

претходних два месеца које претходе месецу подношења понуда ,  за иста лица фотокопије 10 М-А 

образаца и за иста лица фотокопије уговора о раду.   

  Напомена: Електронски извод се мора дати за сва наведена  стално запослена лица и то  за период у 

претходна два месеца које претходе месецу подношења понуде. 

2) Доказ за минимум 3 радно ангажована водича потребно је доставити фотокопије уговора о радном 

ангажовању и  копије Лиценци за водиче.   

3) Доказ: за лекарско особље фотокопија уговора o радном ангажовању  за минимум 6 доктора  у складу са 

Законом о раду која ће се  ангажовати  као лекарска пратња на екскурзијама, са фотокопијама диплома 

лекарског особља 

4) Доказ: фотокопија уговора о ангажовању лица које је је одговорно за послове управљања превозом 

са фотокопијом : 

- Сертификата о професионалним компетенцијама (CPC) за менаџере у друмском саобраћају, који је у складу  

са Директивама EC/96/26 и EC/98/76 или  

-  стеченог високог образовања лица одговорног за послове управљања превозом, на студијама другог 

степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 

или на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које су у погледу права која из 

њих произлазе изједначене са мастер академским студијама, у области инжењерства друмског саобраћај или  



- стеченог високог образовања лица одговорног за послове управљања превозом на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на 

основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које су у погледу права која из њих 

произлазе изједначене са мастер академским студијама, и фотокопија радне књижице из које се неспорно 

може утврдити радни стаж од минимум пет година радног искуства на пословима управљања превозом 

путника у друмском саобраћају, или  

- стеченог средњег образовања лица одговорног за послове управљања превозом са завршеном средњом 

школом у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању за подручје рада саобраћаја, машинства, 

односно електротехнике и и фотокопија радне књижице из које се неспорно може утврдити радни стаж од 

најмање пет година радног искуства на пословима управљања превозом путника у друмском саобраћају.“ 

Комисија за јавну набавку је уочила техничку грешку код захтева за техничким капацитетом на страни 8/74 и 

страни 11/74 Конкурсне документације,где је наведено да је између осталих доказа за технички капацитет 

понуђач  дужан да додатним условима докаже и испуњеност техничког капацитета за пословни простор: 

3)за технички капацитет:  

а) да поседује пословни простор у власништву, или закупу, дуже од 4 године, рачунајући време од дана 
отварања понуда,  уназад. 

Доказ: Уговори о власништву или уговори о закупу пословног простора. 

У складу са наведеним врши се измена и допуна Конкурсне документације на страни 11/74 Конкурсне 
документације , за располагање пословним простором тако да гласи : 

3)за технички капацитет:  

а) да поседује пословни простор у власништву, или закупу, дуже од 4 године, рачунајући време од дана 
отварања понуда,  уназад,  са роком располагања који је 10 дана дужи од реализације комплетног 
посла,односно 10 дана дужи од коначне реализације изведене услуге.   

 

Доказ: Уговори о власништву или уговори о закупу пословног простора. 

Комисија за јавну набавку је извршила допуну у свим моделима уговора за све 3 партије, у последњем 

ставу члана 10, у  Моделима  уговора ,на странама 56/74,62/74, 68/74 Конкурсне документације тако да 

последњи став члана 10 . Модела уговора за Партију 1,2 и 3 гласи: 

--да дан пре поласка достави Наручиоцу писмену потврду хотела да се очекује долазак деце и путника 
корисника екскурзије,  у коначном броју те да за исте несметано располаже смештајним капацитетима. 

Остале одредбе Конкурсне документације остају на снази 

С поштовањем 

Комисија за јавну набавку  


