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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА   
Београдска 10, Бор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВА ИЗМЕНА дел.бр. 143-1 од 27.01.2020. године 

 
ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА  ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ У БОРУ 

ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ  

               

                  (63516000 – услуге организације путовања) 

  

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2020 

јануар 2020. 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 

68/15 удаљем тексту: ЗЈН), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности 1.2.1./2020, Економско-трговинске школе Бор, образована решењем 

директора број 49 од 14.01.2020. године, за предмет јавне набавке – услуге 

организовања екскурзије за ученике завршних разреда – трећег разреда образовног 

профила трећег степена и четвртог разреда образовног профила четвртог степена 

стручне спреме Економско-трговинске школе Бор у школској 2020/2021. години             

(септембар 2020. године), која није обликована по партијама, Ознака из општег 

рачника набавки (ОРН – 63516000 – услуге организације путовања, Наручилац: 

Економско-трговинска школа Бор, ул. Београдска 10, 19210 Бор, Матични број: 

07351771,ПИБ: 100001958, Шифра делатности: 8532,Текући рачун бр.: 840-3415760-

25 код Управе за трезор, Интернет страница наручиоца: www.etsbor.edu.rs 

 
ПРИПРЕМИЛА ЈЕ 

ПРВУ ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за поступак јавне набавке мале вредности услуга организовања екскурзије,              

ЈН бр.1.2.1./2020 објављеној на порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 22.01.2020. године, до које је дошло због техничке грешке у куцању 

 

 

У Конкурсној документацији на страни 9, у поглављу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВА 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 1. УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-а, под алинејом  

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

Закона, БРИШЕ СЕ услов под бр. 6) Наручилац захтева од понуђача да 

докаже да је успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом, према 

захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015, у области ђачког и омладинског 

туризма.  

 

У Конкурсној документацији на страни 12, у поглављу IV - УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 2. 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,     

у делу 2.2. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђачи доказују достављањем следећих 

доказа: 

 

У услову под бр. 4) Да је понуђач реализовао у протекле 3 (три) школске године 

(2016/17, 2017/18 и 2018/19) минимум 3 (три) екскурзије по школској години,  

Доказ се мења и гласи: 

„Доказ: Референтна листа реализованих екскурзија (образац – поглавље XII), 

потврда о реализованој екскурзији (образац потврде – поглавље ХIII). Екскурзије 

наведене у референтној листи ће се узимати у обзир само уколико су праћене 

одговарајућом потврдом школе (образац потврде – поглавље XIII) „ 
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У свему осталом Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале 

вредности услуге организовања екскурзије, ЈН бр.1.2.1./2020 објављена на порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.01.2020. године, 

 

ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА 

Наведене измене Конкурсне документације одмах ће бити објављене на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у складу са чл. 63. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15), РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА по овој измени конкурсне документације 

ПРОДУЖАВА СЕ до уторка 04.02.2020. до 17,00 часова а ЈАВНО ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА обавиће се истог дана – у уторак 04.02.2020. године у 17,30 часова на 

адреси Економско-трговинска школа Бор, Београдска 10, 19210 Бор а у складу 

са извршеном ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСЛЕД 

ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ. Понуђачи су дужни да понуду сачине у 

складу са овом изменом, а у супротном понуда ће се одбити као неисправна.  

У Бору, 27.01.2020. године 

Комисија за јавну набавку бр. 1.2.1./2020 

 

  

 

 


