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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке услуга -  извођење екскурзије, за 
потребе Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“ - Београд, ЈН бр. 1.2.1/18.  
 
 
Измена  конкурсне документације је следећа: 

 

Поглавље IV, тачка 1.2, страна 15 

 

УМЕСТО: 

 

         7) У погледу пословног капацитета услов је да је туристичка агенција у 2017. 
години организовала најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 200 ученика 
у иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да је туристичка агенција у 
2017. години организовала најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 
ученика у земљи. 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

         7) У погледу пословног капацитета услов је да је туристичка агенција у 2017. 
години организовала најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 150 ученика 
у иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да је туристичка агенција у 
2017. години организовала најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 
ученика у земљи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поглавље IV, тачка 2.2, страна 19 

 

УМЕСТО: 

 
         7) У погледу пословног капацитета услов је да је туристичка агенција у 2017. 

години организовала најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 200 ученика 
у иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да је туристичка агенција у 
2017. години организовала најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 
ученика у земљи. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 
         7) У погледу пословног капацитета услов је да је туристичка агенција у 2017. 

години организовала најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 150 ученика 
у иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да је туристичка агенција у 
2017. години организовала најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 
ученика у земљи. 

 
 
 

Поглавље XIV, страна 52 

 

УМЕСТО: 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у 2017. 
години организовали најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 200 ученика у 
иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да смо у 2017. години организовала 
најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 ученика у земљи. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у 2017. 

години организовали најмање 6 средњошколских екскурзија са преко 150 ученика у 
иностранство (за партије 2, 3 и 4), а за партију 1 да смо у 2017. години организовала 
најмање 1 средњошколску екскурзију са преко 200 ученика у земљи. 

 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


