
 

 

На основу члана 63. став 1, 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) о изменама и допунама конкурсне документације, ОШ „Проф. Брана 

Пауновић“ доноси следеће измене и допуне:  

 

 

Прва измена се односи на критеријуме за доделу уговора и она гласи:  

 

Пређашње стање 
 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда “ 
 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када   постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је исказао већи број остварених уговора о пружању 

предметних услуга  (екскурзија,излета и наставе у природи) са основним  

школама,средњим школама и предшколским  установама  за протекле две  школске 

године (2015/2016. и 2016/2017.).  

 

-Број остварених уговора са основним и средњим школама и 

предшколским  установама и списак најважнијих релевантних (настава у природи, 

екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле две  школске године 

(2015/2016. и 2016/2017.). 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 1:  екскурзија ученика  I –  IV  разреда за Бор; 

 Гратис места: за ученике- у зависности од броја ученика,5  гратис места на 

оквирни број од 75-85 ученика, и  гратис место за сваког разредног старешину.  

 Превоз: висококомфорни  аутобуси (са клима,ТВ,видео), не старији од  5.(пет) 

година у време реализације екскурзије; 

 

 

Партија број 2. Дводневна екскурзија за ученике од V-VIII разреда-Нови 

Сад; 

Гратис места: за ученике- најмање 5  гратис места  на оквирни број од  

75-85 ученика , гратис место за сваког    разредног старешину, гратис 

место за лекара – пратиоца; 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3: Настава у природи за  ученике  I, II , III  и IV   

разреда школске 2017/2018.године; 

 Гратис места: 1 гратис на 7 плативих ученика, гратис место за 



наставнике; 

 

 

1)да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга – 

екскурзије и наставе у природи у предшколским установама, основним и средњим 

школама– РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 

 

 

Измена 

 

                КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“.  

 

Елементи  критеријума за вредновање понуда за  Партију 1, Партију 2 и Партију 3. 

 

 1) понуђена цена – 40 пондера; 

 2) референтна листа – 25 пондера 

 3) број гратиса – 15 пондера 

 4) превоз – 20 пондера 

_______________________________ 

 УКУПНО: 100 пондера 

 

 1. Цена (CP) 

 Максималан износ пондера које понуђач може добити по основу критеријума 

"цена"  износи 40 пондера. Максималан износ пондера  добија понуђач који понуди 

најнижу јединичну  цену. Остали понуђачи рангирају се по формули: 

 

 BP =40x (CPmin/CPx) где су: 

  

 BP – број добијених пондера 

 CPmin – најнижа понуђена цена и 

CPх –понуда за коју се рачунају пондери. 

  

 2. Референтна листа (RL) 

 Максималан износ пондера  које понуђач може добити по основу критеријума 

 "референтна листа" износи 25 пондера. 

 Разрада  пондерисања  по критеријуму референтне листе: 

 Број различитих предшколских установа, основних и средњих школа са којима су 

 остварени  уговори за протекле три школске године  почев од , 2014/15 и 



2015/16. И 2016/2017год. (екурзије и настава  у природи) и то: JEДНА ШКОЛА – 

ЈЕДАН УГОВОР. 

 

 Понуђач који достави копију уговора за: 

 65 и више  школа:  добија 25 пондера 

 Од 30 до 64 школа: добија 16 пондера 

 Од 0 до 29 школа: добија 8 пондера 

  

 3. Број гратиса за ученике 

 Максималан износ  пондера који понуђач може добити по основу овог 

критеријума је  15 пондера. Максималан износ  пондера добија понуђач који понуди 

највећи број  гратиса на 40 плативих. Остали понуђачи рангирају се на основу  формула: 

 Прва формула: 

 G=40 /PbrG на 40 плативих, где су: 

 

 PbrG  – понуђени број гратиса на 40 плативих 

 G – коефицијент који се израчунава за сваког понуђача по основу понуђеног  броја 

 гратис места   
Друга формула: 

 BPG=Gmin/GP x 15 где су: 

 

 BPG – број добијених пондера 

 Gmin – најмања вредност коефицијената који се израчунава за сваког понуђача из прве 

формуле 

 GP- понуда за коју се рачунају пондери 

 
 4. Превоз 

 Максималан износ пондера који понуђач може да добије по основу критеријума 

 "превоз" износи 20 пондера.  

 Разрада пондерисања по критеријуму "Превоз": 

 аутобуси до 8 година старости - 20 пондера 

 аутобуси од 8 до 10 година старости - 9 пондера 

 аутобуси преко 10 година старости – 4 пондера 

  

 Напомена: 

 Да би се понуда бодовала по основу критеријума "превоз" понуђач треба да 

достави  очитану саобраћајну дозволу на основу које се може утврдити старост 

аутобуса и онолики број читача саобраћајних дозвола за број аутобуса који са бројем 

седишта може задовољити критеријум максималног броја ученика за сваку партију за 

коју подноси понуду. Старост аутобуса цени се у тренутку отварања понуда. 
  

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

  Уколико два или више понуђача имају једнак број пондера  , као најповољнија понуда 



биће изабрана понуда оног понуђача који је први поднео понуду Наручиоцу.  

 

 

Друга измена се односи на термине поласка и она гласи: 

 

 

 

Пређашње стање 

 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 1:  екскурзија ученика  I –  IV  разреда за Бор; 

Време реализације: (почетак јуна  2018. године) 

       ПАРТИЈА БРОЈ 3: Настава у природи за  ученике  I, II , III  и IV   разреда      

школске 2017/2018.године; 

Време реализације: Почетак јуна 2018.године ( зависно од слободних капацитета 

одмаралишта).  

 

Измена 

 

 

 

Термини поласка за све три партије су следећи: 

 

 Партија бр. 1. – прва половина маја 2018. године 
 

 Партија бр. 2. – друга половина маја 2018. године 

 

 Партија бр. 3. – крај маја-почетак јуна 2018. године  

 

 

Трећа измена се односи на упутство како се доказује испуњеност услова 

 

 

Пређашње стање 

 
  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: дозвола за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке издата од стране надлежног органа за издавање дозволе, коју 

понуђач доставља у виду оверене копије. Дозвола мора бити важећа.  

 

 

Измена 
 

 

Доказивање испуњености услова 

Члан 77. 



Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач доказује достављањем 

следећих доказа: 

1) извода из регистра надлежног органа; 

2) потврде надлежног суда;  

3) потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних 

субјеката; 

4) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације; 

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа. 

Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати 

достављањем доказа уз понуду, као што су: 

1) извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс 

стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о 

понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, 

на које се уговор о јавној набавци односи - најдуже за претходне три обрачунске године, 

мишљење или исказ банака или других специјализованих институција. Наручилац је 

дужан да у конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или које 

друге доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач треба да приложи; 

2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, 

као што је: 

(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених 

услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и 

услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца; 

(2) стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, 

испоручених добара или пружених услуга; 

(3) опис понуђачеве техничке опремљености и апаратуре, мера за обезбеђивање 

квалитета и капацитета за истраживање и развој; 

(4) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за 

понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за 

контролу квалитета; 

(5) узорак, опис или фотографија производа и описа радова или услуга које ће 

понуђач извести односно пружити. У случају сумње, наручилац може да захтева доказ о 

аутентичности узорака, описа или фотографије; 

(6) декларација о усаглашености, потврда, акредитација и други резултати 

оцењивања усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање 

усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује 

усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у 

конкурсној документацији.  

Доказ из става 1. тач. 2) до 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. 

У поступку јавне набавке мале вредности, преговарачком поступку из члана 36. 

став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. 

став 1. овог закона, наручилац може одредити у конкурсној документацији да се 

испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 



одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

У случају спровођења поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) овог закона, 

наручилац одређује начин доказивања испуњености услова из члана 75. став 1. овог 

закона, који мора бити примерен околностима конкретне набавке, осим услова из члана 75. 

став 1. тачка 5) овог закона.  

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 

њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне 

тајне. 

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести 

наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе 

кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност 

услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да трошкови 

прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке. 

Одредбе овог члана сходно се примењују на физичка лица као понуђаче и на 

подносиоце пријава. 

Управа за јавне набавке ближе уређује начин доказивања испуњености  услова. 

 

 

 

Четврта измена се односи на врсту услуге у партији број 3. и она гласи: 

 

Пређашње стање 
 

 

Врста услуге: шест пуних пансиона ( доручак, ручак, вечера и 2 ужине 

дневно-исхрана прилагођена узрасту ученика са могућношћу избора,односно промене 

јеловника ),вечера на дан доласка и ланч пакет за дан повратка. 

  

 

 

Измена 

 
Седам ноћења- осам дана (седам пуних пансиона , доручак, ручак, вечера и 2 ужине 

дневно-исхрана прилагођена узрасту ученика са могућношћу избора,односно промене 

јеловника ),ручак на дан доласка и ланч пакет за дан повратка 

 

Пета измена се односи на благовременост приспећа понуда и  јавно отварање 

понуда и она гласи: 

 

Пређашње стање 
 

Понуде ће се сматрати благовременим уколико су примљене од стране 



Наручиоца до 19.11.2017.године до 10 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 20.11.2017. године у 11 часова у просторијама 

Наручиоца.  

 

 

Измена 

 

 
 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 

23.11.2017.године до 10 часова. 

 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 24.11.2017. године у 11 часова у просторијама 

Наручиоца 

 

 

 

Допуна 
 

 

 

За све три партије агенција сакупља ученике из села која припадају матичној школи у 

Рашанцу, а то су: Каменово, Трновче, Дубочка, Старчево и Рашанац. 

 

 
 


