
 
ОСНОВНА ШКОЛА 
 „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“ 
Николаја Гогоља 40 
11030 Београд 
Број: 2212 
Датум: 18.12.2014. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
поступку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основне школе 
„Филип Кљајић Фића“  из Београда, ЈН бр. 3/2014. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку у у отвореном поступку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи 
за потребе Основне школе „Филип Кљајић Фића“  из Београда, ЈН бр. 3/2014. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 
1.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије и наставе у природи за школску 
2014/2015, Партија бр. 7, део: Услови путовања, страна 9 
 
 
 

 
Уместо: 

 
Смештај у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти (3 звездице) на бази пуног пансиона 

 
 

 
Треба да стоји: 

 

Смештај у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти или одговрарајући (3 звездице) на бази пуног 
пансиона 

2.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије и наставе у природи за школску 
2014/2015, Партија бр. 8, део: Смештај и трајање, страна 10 
 
 

 
Уместо: 

Дечије одмаралиште Митровац, 8 дана/7 ноћења, на бази 7 пуних пансиона, почев од 
ручка првог дана, закључно са доручком осмог дана (доручак, ручак, ужина и вечера, са 
разноврсном исхраном). 

 
 



 
Треба да стоји: 

Дечије одмаралиште Митровац или одговарајући, 8 дана/7 ноћења, на бази 7 пуних 
пансиона, почев од ручка првог дана, закључно са доручком осмог дана (доручак, ручак, 
ужина и вечера, са разноврсном исхраном). 

 

3.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије и наставе у природи за школску 
2014/2015, Партија бр. 9, део: Смештај и трајање
 

, страна 10 

 
 

 
Уместо: 

Хотел „Сребрна лисица“, 8 дана/7 ноћења, на бази 7 пуних пансиона, почев од ручка 
првог дана, закључно са доручком осмог дана (доручак, ручак, ужина и вечера, са 
разноврсном исхраном). 
 
 

 
Треба да стоји: 

Хотел „Сребрна лисица“ или одговарајући, 8 дана/7 ноћења, на бази 7 пуних пансиона, 
почев од ручка првог дана, закључно са доручком осмог дана (доручак, ручак, ужина и 
вечера, са разноврсном исхраном). 
 
 
4.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије и наставе у природи за школску 
2014/2015, Партија бр. 9, део: Услови путовања, страна 11 
 
 

 
Уместо: 

Смештај у хотелу „Сребрна лисица“ на бази 7 ноћења и 7 пуних пансиона. 
 
 

 
Треба да стоји: 

 
Смештај у хотелу „Сребрна лисица“ или одговарајући на бази 7 ноћења и 7 пуних 
пансиона. 
 
 
5.- Поглавље IV, тачка 2, подтачка 2.2, страна 15 
 
 
Уместо:  
 

4)  У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 
     капацитетом, односно да понуђач у моменту објављивања позива за    
     подношење понуде има минимум 6 (шест) радно ангажованих лица у   



     сталном радном односу или ван радног односа од чега минимум 4 на   
     пословима органицазије туристичких путовања и минимум  2 (два) водича са  
     лиценцом. 

 
Доказ:  
 

• За лица у радном односу: Образац М-3А (М-А, М или други одговарајући 
образац), односно за лица која су радни однос засновала пре 1994. год. 
образац М-1/М-2 

 -копија радне књижице; 

• За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању; 

• Лиценца издата од стране Министарства привреде – фотокопија (за 
водича). 

 
Треба да стоји: 
 

4)  У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 
     капацитетом, односно да понуђач у моменту објављивања позива за    
     подношење понуде има минимум 6 (шест) радно ангажованих лица у   
     сталном радном односу или ван радног односа од чега минимум 4 на   
     пословима органицазије туристичких путовања и минимум  2 (два) водича са  
     лиценцом. За лица ван радног односа уговор о ангажовању мора да покрива   
     период на који се уговара предметна јавна набавка. 

 
Доказ:  

• За лица у радном односу: Образац М-3А (М-А, М или други 
одговарајући образац), односно за лица која су радни однос засновала 
пре 1994. год. образац М-1/М-2 

  -копија радне књижице; 
 

• За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању и Образац М-
А; 

• Лиценца издата од стране Министарства привреде – фотокопија (за 
водича). 

 

6.- Поглавље V, део: Понуда мора да садржи, тачка 13 
 
 
 
Уместо:  
 
Доказ о испуњености додатних услова:  
- За лица у радном односу: Образац М-3А (М-А, М или други одговарајући образац), 
односно за лица која су радни однос засновала пре 1994. год. образац М-1/М-2 и копија 



радне књижице; 
- За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању; 
- Лиценца издата од стране Министарства привреде – фотокопија (за водиче). 
 
Треба да стоји:  
 
Доказ о испуњености додатних услова:  
- За лица у радном односу: Образац М-3А (М-А, М или други одговарајући образац), 
односно за лица која су радни однос засновала пре 1994. год. образац М-1/М-2 и копија 
радне књижице; 
- За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању и Образац М-А;; 
- Лиценца издата од стране Министарства привреде – фотокопија (за водиче). 
 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


