
 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 

„НАДА ДИМИЋ“ 

22. октобра 19 

11080 Земун 

Број: 01-274/2/12 

Датум: 28.04.2016.  године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке услуга – извођење екскурзије за потребе Економске школе „Нада Димић” из 
Земуна, ЈН бр. 1.2.1/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку услуга у отвореном поступку – извођење екскурзије за потребе Економске 
школе „Нада Димић” из Земуна, ЈН бр. 1.2.1/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 
 

ПОГЛАВЉЕ V, тачка 2, страна 19. 

 

 

УМЕСТО: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.05.2016. године до 10:30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 09.05.2016. године у 11:00 часова у 
секретаријату школе на адреси: Економска школа „Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 
Земун. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а 
само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника 
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, 
могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 
 

                                             ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.05.2016. године до 15:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 09.05.2016. године у 18:00 часова у свечаној 
сали школе на адреси: Економска школа „Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Земун. 
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника 



понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, 
могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

ПОГЛАВЉЕ V, тачка 17, страна 29. 

 
 
 

УМЕСТО: 

 

•        Референтна листа: 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 

Списак реализованих екскурзија за последње три године (2013., 2014. и 2015.) у виду 

изјаве под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу – Референтна листа 

(Образац XII). 

 

 Партија број 1: Излет за ученике првог разреда (бодују се реализоване 

екскурзије/излети у земљи) 

•     Партија број 2: Тродневна екскурзија за ученике другог разреда (бодују се 

реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Словенију) 

 Партија број 3: Четвородневна екскурзија за ученике трећег разреда (бодују 

се реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Будимпешту и Беч) 

 Партија број 4: Шестодневна екскурзија за ученике четвртог разреда (бодују 

се реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Италију) 

 
 

                                             ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

•        Референтна листа: 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 

Списак реализованих екскурзија за последње три године (2013., 2014. и 2015.) у виду 

изјаве под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу – Референтна листа 

(Образац XII). 

 



 Партија број 1: Излет за ученике првог разреда (бодују се реализоване 

екскурзије/излети у земљи) 

•    Партија број 2: Тродневно студијско путовање за ученике II разреда (бодују се 

реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији у иностранству) 

 Партија број 3: Четвородневна екскурзија за ученике трећег разреда (бодују 

се реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Будимпешту и Беч) 

 Партија број 4: Шестодневна екскурзија за ученике четвртог разреда (бодују 

се реализоване екскурзије за средње школе са минимално 100 ученика по 

реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Италију) 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


