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ЈНМВ 04/2018 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 04/2018 

 

Екскурзија ученика 1, 2. и 3. разреда  

Гимназије „Жарко Зрењанин“ у Врбасу 

 

 У складу са одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), заинтересеовано лице у предметном 

поступку, дана 17.12.2018. године, затражило је путем електронске поште од 

наручиоца појашњења у вези са конкурсном документацијом, објављеном на 

Порталу јавних набавки истог дана, 17.12.2018. године, под шифром: 2157299. 

 Захтев за појашњењем гласи: 

 

Молим Вас за појашњења у конкурсној документацији ЈН бр. 04/18., а у 

вези услова које је потребно испунити: 

 

1. да располаже неопходним кадровским капацитетом - да понуђач има 

минимум два запослена радника и минимум четири водича са лиценцом 

туристичког водича 

 Копија радне књижице и образац М-А или други одговарајући образац за 

пријаву на обавезно социјално осигурање. 

 Уверење (лиценца) о положеном стручном испиту за туристичког водича 

издата од стране надлежног министарства 

 Да ли су Вам потребни М-А или други одговарајући образац за 

пријаву на обавезно социјално осигурање и за два запослена радника 

и за четири водича? 

 

2. да располаже потребним техничким капацитетом и то: 

 Документацију о технички исправним аутобусима високе туристичке 

класе, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара 

броју пријављених учесника путовања - која је то документација о 

технички исправним аутобусима? 

 

У складу са одредбом члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач даје следеће појашњење: 

 



1. У погледу испуњавања додатних услова у вези кадровских капацитета, 

потребан је МА образац за пријаву на обавезно социјално осигурање. 

2. У погледу документације о технички исправним аутобусима, за 

испуњавање додатног услова у вези техничког капацитета, довољан је 

извод из саобраћајне дозволе са читача, уз одговарајући уговор уколико 

возило није у власништву понуђача, како је и наведено у конкурсној 

документацији. 

 

 

 

 

Гимназија „Жарко Зрењанин“ Врбас 

Комисија за ЈНМВ 04/2018 

 

 

 

 

 

 

 


