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ИЗМЕНЕ: 

 

СТРАНА  4  И  5  

 –   Под ставком 11. Критеријум за избор најповољније понуде:“економски 

најповољнија понуда“ се брише и додаје се нова која гласи:“ 

11. Критеријум за избор најповољније понуде: „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су цена, искуство у 

организацији ђачких екскурзија средњих школа у иностранство у протекле 3 

године од дана објављивања позива и број гратис путовања. 

 1) Цена        ____                                                                                         30 пондера 
Највећи могући број добијених пондера (ЦП) код овог елемента критеријума је 

30. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера, 30. Број 

пондера за понуђену цену (ЦП) осталих понуда израчунава се према формули: 

 

ЦП =  
Најнижа понуђена цена x 30 

Цена из понуде која се бодује 

 

2) Искуство у организацији ђачких екскурзија средњих школа у 

иностранство у протекле 3 године од дана објављивања позива              60 пондера                                                 

Број пондера код овог елемента критеријума (РЛП) утврђујe се на следећи 

начин: 

Понуђач који је извео највећи број ђачких екскурзија средњих школа у 

иностранству у протекле 3 године од дана објављивања позива (и доставио доказе) 

добија 60 пондера. 

Сваки од осталих понуђача добија процентуално мањи број пондера, зависно у 

ком проценту је број екскурзија које је он извео (и доставио доказе) нижи од 

референтне листе која има 60 пондера.  

 

3) Број гратис путовања____________________________________10 пондера 

Највећи могући број добијених пондера (ГП) код овог елемента критеријума је 

10. Понуда са највећим бројем гратиса добија максималан број пондера, 10. Број 

пондера за понуђен број гратиса (ГП) осталих понуда утврђује се према формули: 

 

                                          ГП= Понуђени број гратиса x 10 

                                          Највећи понуђени број гратиса 

 

 

Укупан број пондера добија се збиром свих појединачних пондера: 

БП = ЦП + РЛП + ГП 

 

 

 

 

 



 

СТРАНА  9   

 

Под ставком 1.2.1. речи “да има у радном односу  најмање једног стручног 

туристичког водича“се бришу и додају нове  које гласе: 

    

„да има у радном односу  минимум 10 радника у сталним радном односу“ 

 

 

Под ставком1.2.3. На крају реченице  иза речи „ученике“ се додаје  

 

„и  трошкови и гратис за вођу пута“ 

 

 

СТРАНА 11     

  

Испуњеност додатних услова  

Тачкe 1. и  2се бришу и додају се нова које гласи: 

1) „достављање релевантних доказа којима се доказује кадровски капацитет 

понуђача – да има у радном односу најмање десет стално запослених 

радника – доказује се фотокопијом радне књижице и фотокопијом уговора о 

раду. 

2)  „достављање релевантних доказа којима се доказује пословни капацитет 

понуђача – референтна листа са најмање 10 изведених ђачких екскурзија за 

средње школе у иностранству, у протекле три године од дана објављивања 

позива са датумима и листама наручилаца.  

Hаручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да поред референтне листе достави фотокопије закључених 

уговора.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 

пет дана, не достави на увид фотокопије закључених уговора, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Тачка 3. - На крају реченице  иза речи „ученике“ се додаје„и  трошкови и гратис 

за вођу пута“ 

 

 

СТРАНА 18 

 

16.-ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА се у потпуности брише и 

додаје нова која гласи. 

„ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“. 

Елементи  критеријума за избор најповољније понуде су цена, искуство у 

организацији ђачких екскурзија средњих школа у иностранство  у протекле 3 

године од дана објављивања позива и број гратис путовања. 



Под ценом се подразумева појединачна цена по ученику са ПДВ-ом, која може 

бити исказана у еурима.  

Понуда понуђача који није испунио додатни услов у вези свог пословног 

капацитета предвиђен предметном конкурсном документацијом (да је у претходне 

три године од дана објављивања позива извео најмање 10 ђачких екскурзија 

средњих школа у иностранство са наведеним датумима и листама наручилаца), 

неће бити узета у разматрање. 
Искуство у организацији ђачких екскурзија доказује се достављањем референтне 

листе са изведеним  ђачким екскурзијама за средње школе на некој од дестинација у 

иностранству у протекле три године од дана објављивања позива са  датумима и 

листама наручилаца. 

Hаручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

поред референтне листе достави фотокопије закључених уговора о екскурзијама 

средњих школа у иностранству у протекле три године од дана објављивања позива. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид фотокопије закључених уговора, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

1) Цена        ____                                                                                       _30 пондера 
Највећи могући број добијених пондера (ЦП) код овог елемента критеријума је 

30. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера, 30. Број 

пондера за понуђену цену (ЦП) осталих понуда израчунава се према формули: 

 

ЦП =  
Најнижа понуђена цена x 30 

Цена из понуде која се бодује 

 

2) Искуство у организацији ђачких екскурзија средњих школа у 

иностранство у протекле 3 године од дана објављивања позива                                                     

60 пондера 

Број пондера код овог елемента критеријума (РЛП) утврђујe се на следећи 

начин: 

Понуђач који је извео највећи број ђачких екскурзија средњих школа у 

иностранство у протекле 3 године од дана објављивања позива (и доставио доказе) 

добија 60 пондера. 

Сваки од осталих понуђача добија процентуално мањи број пондера, зависно у 

ком проценту је број екскурзија које је он извео (и доставио доказе) нижи од 

референтне листе која има 60 пондера.  

3) Број гратис путовања_____________________________________10 пондера                                                                   

Највећи могући број добијених пондера (ГП) код овог елемента критеријума је 

10. Понуда са највећим бројем гратиса добија максималан број пондера, 10. Број 

пондера за понуђен број гратиса (ГП) осталих понуда утврђује се према формули: 

 

ГП =  

ГП= Понуђени број гратиса x 10 

 Највећи понуђени број гратиса 

 

 

Укупан број пондера добија се збиром свих појединачних пондера: 

БП = ЦП + РЛП + ГП 



СТРАНА 24   -Опис предмета набавке 

 

- после речи „ за 6  одељењски старешина „ додаје се  

- „и  1 гратис  и трошкови за вођу пута“ 

 

 

- СТРАНА 32 - Члан 8 иза речи“лекара пратиоца“ додаје се 

“ и гратис,  као и 1 гратис и трошкове за  вођу пута 

 

 

 

 

 

 

 


