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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон),   Комисија за јавну набавку образована решењем  број 02-
601/2 од  25.10.2016. године, урадила је : 

 
 

И З М Е Н У 
 

Конкурсне документације у поступку ЈН бр.3/2016 – услуге извођења наставе у 
природи , екскурзија  и излета  која је објављена на порталу управе за јавне набавке  и 
интернет страници наручиоца дана 28.10.2016 . 
 

1.  У глави III ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, ОПИС УСЛУГА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,: 

 
- страна 5 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 2  

уместо  текста : 
 

Време извођења: друга половина  маја или прва половина јуна 2017(до 13.јуна 2017.) 
треба да стоји : 

Време извођења: април,мај или прва половина јуна 2017(до 13.јуна 2017.) 
 

- страна 5 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 3  
уместо  текста: 

 
Време извођења: друга половина  маја или прва половина јуна 2017(до 13.јуна 2017.) 
треба да стоји : 

Време извођења: април,мај или прва половина јуна 2017(до 13.јуна 2017.) 
 
 

- страна 6 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 5  уместо  
текста: 

 
Садржај: Посета Опленцу у Тополи.Одлазак у Орашац. У Аранђеловцу посетити: планину 
Букуљу, пећину Рисовачу, извориште минералне воде, парк са дворцима  владајућих српских 
породица,фабрику киселе воде „Књаз Милош“, рудник мермера,Музеј.  Обилазак Марићевића 
јаруге. Потребно је обезбедити и аниматора и рекреатора и двадесетчетворочасовну 
лекрску заштиту.Све цене улазнива  су урачунате у цену  аранжмана 
 треба да стоји: 

Садржај:. У Аранђеловцу посетити: парк буковачке бање, Рисовача пећину, извориште 
минералне воде, Топола- Опленац у одласку, Орашац (Марићевића јаруга и музеј)  у повратку. 
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Потребно је обезбедити и аниматора и рекреатора и двадесетчетворочасовну лекрску 
заштиту.Све цене улазница  су урачунате у цену  аранжмана. 

- страна 7 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 6  
уместо  текста : 

-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 
треба да стоји : 

Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
 

- страна 7 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 7  уместо  
текста: 

-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

- треба да стоји : 
-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 

- страна 7 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 7  уместо  
текста: 

 
Садржај: Други дан: Други дан: Крагујевац-Топола-Опленац-Шумарице-обилазак акваријума 
на ПМФ-у-Ужице . 
-ручак у хотелу у Крагујевцу 
треба да стоји: 

Садржај:. Други дан: Крагујевац-Топола-Опленац-Шумарице(обилазак  спомен- комплекса и 
посета  Музеју „21 октобар“) –ручак у хотелу  у Крагујевцу- обилазак акваријума на ПМФ-у-
Ужице . 

- страна 8 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 8  уместо  
текста: 

-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

- треба да стоји : 
-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 

- страна 8 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 8  уместо  
текста: 

-Планирани број ученика : минимум 98 ученика максимум 164 
треба да стоји : 
-Планирани број ученика : минимум 98 ученика максимум 150 
 

- страна 8 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 9  уместо  
текста: 

-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

- треба да стоји : 
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-Време извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
 

- страна 9 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код Услови за све 
партије: 

-Лекар:Мора бити доктор специјалиста педијатар са лиценцом(доступан 24 часа 
дневно) 
 треба да стоји : 
- Лекар:Мора бити доктор доступан 24 часа дневно 

 

2. У глави V УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  у  тачки 2. НАЧИН 
НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА страна 16 конкурсне документације у 
поступку ЈН бр. 3/2016  став 4. и 5. мењају се и гласе: 
 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  09.11.2016. 
до 12,00 часова. 
Јавно отварање понуда биће у просторијима наручиоца, канцеларија секретара школе на 
адреси Димитрија Туцовића 171, 31 000 Ужице, први спрат, истог дана  09.11.2016. након истека 

рока за подношење понуда, тј. у 12,30 часова. 

3. У глави VI Обрасци који чине саставни део понуде , ОБРАЗАЦ број 2 – ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ: 
- страна 32 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 2 уместо  

текста : 
 
Датум извођења: __________________2017(друга половина  маја или прва половина јуна 
2017(до 13.јуна 2017.) 
треба да стоји : 
Датум извођења: __________________2017(април,мај или прва половина јуна 2017(до 
13.јуна 2017.) 

- страна 33 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 3 уместо  
текста : 
 
Датум извођења: __________________2017(друга половина  маја или прва половина јуна 
2017-до 13.јуна 2017.) 
треба да стоји : 

Датум извођења: __________________2017(април,мај или прва половина јуна 2017-до 
13.јуна 2017.) 
 
 

- страна 35 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 5 уместо  
текста 

 
 
Садржај: Посета Опленцу у Тополи.Одлазак у Орашац. У Аранђеловцу посетити: планину 
Букуљу, пећину Рисовачу, извориште минералне воде, парк са дворцима  владајућих српских 
породица,фабрику киселе воде „Књаз Милош“, рудник мермера,Музеј.  Обилазак Марићевића 
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јаруге. Потребно је обезбедити и аниматора и рекреатора и двадесетчетворочасовну 
лекрску заштиту.Све цене улазнива  су урачунате у цену  аранжмана 
 треба да стоји: 
Садржај:. У Аранђеловцу посетити: парк буковачке бање, Рисовача пећину, извориште 
минералне воде, Топола- Опленац у одласку, Орашац (Марићевића јаруга и музеј)  у повратку. 
Потребно је обезбедити и аниматора и рекреатора и двадесетчетворочасовну лекрску 
заштиту.Све цене улазница  су урачунате у цену  аранжмана. 
 

- страна 36 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 6  уместо  
текста: 
 

-Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 
треба да стоји : 
Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 

- страна 38 конкурсне документације у поступку ЈН бр. 3/2016  код партије 7  уместо  
текста: 
 

-Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 
треба да стоји : 

Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 

- страна 38 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 7  уместо  
текста: 

 
Садржај: Други дан: Други дан: Крагујевац-Топола-Опленац-Шумарице-обилазак акваријума 
на ПМФ-у-Ужице . 
-ручак у хотелу у Крагујевцу 
треба да стоји: 

Садржај:. Други дан: Крагујевац-Топола-Опленац-Шумарице(обилазак  спомен- комплекса и 
посета  Музеју „21 октобар“) –ручак у хотелу  у Крагујевцу- обилазак акваријума на ПМФ-у-
Ужице . 

- страна 39 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 8  уместо  
текста: 

-Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

треба да стоји : 
-Датум  извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

- страна 39 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 8  уместо  
текста: 

-Планирани број ученика : минимум 98 ученика максимум 164 
треба да стоји : 
-Планирани број ученика : минимум 98 ученика максимум 150 
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- страна 40 конкурсне документације у поступку ЈН број 3/2016 код партије 9  уместо  
текста: 

-Датум  извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 6.-7.мај или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  
2017.године. (субота  полазак недеља повратак) 

треба да стоји : 

-Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
 

 
У осталом делу Конкурсна документација у поступку ЈН 3/2016  остаје непромењена. 
 
Заинтересовани понуђач треба да попуни обрасце структуре цена за партију 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 
који су саставни део ове измене конкурсне документације и исте достави уз остале обрасце 
који чине понуду, а наведени су у конкурносној документацији за јавну набавку број 3/2016 

 
 
 
Партија 2:  Услуга извођења наставе у природи за ученике првог разреда Дестинација: 
Златар  
 
Датум извођења: __________________2017(април,мај или прва половина јуна 2017(до 
13.јуна 2017.) 
 ( уписати тачан датум у оквиру термина предвиђеног конкурсном документацијом). 
 
Смештај у хотелу са најмање 2 звездице на бази 7 пуних пансиона са ужином почев од ручка, 
закључно са доручком . 
 
Садржај: Обилазак Видиковца,цркве, стазе здравља, ловачке чеке, ски стазе, РХ центра, 
добри услови за рекреативно-спортске садржаје,шетња кроз четинарске шуме са 
упознавањем шумских ,лековитих биљака,пикник у природи. Потребно је обезебити 
рекреатора или аниматора и двадесетчетворочасовну лекрску заштиту.. 
 
Планирани број ученика; минимум 66,6% по одељењу – пет одељења-  укупан број ученика 
у свих пет  одељења је 142 ( 29+28+27+29+29)  
Планирани број учитеља пратилаца :1-5 у зависности од броја ученика  
 

  

Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана    

3. осигурање   

4 Агенцијска провизија   

5 Трошкови платног промета   

6 лекар   

7 рекреатор/ аниматор   

8 остали трошкови :   

а)   
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б)   

ц)   

 Д)   

                              УКУПНО   

 

Број рата ___________________ ( задња рата најкасније до 13.јуна 2017) 

НАПОМЕНА________________________________________________________________ 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има ; 
 код р.броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 

а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

  

Партија 3: Услуга извођења наставе у природи за ученике другог разреда 
Дестинација:Златар 
 
Датум извођења: __________________2017(април,мај или прва половина јуна 2017(до 
13.јуна 2017.) 
 ( уписати тачан датум у оквиру термина предвиђеног конкурсном документацијом) 

 
Смештај у хотелу са најмање 2 звездице на бази 7 пуних пансиона са ужином почев од ручка, 
закључно са доручком . 
 
Садржај: Обилазак Видиковца,цркве, стазе здравља, ловачке чеке, ски стазе, „Панорама“, РХ 
центра, употреба базена, добри услови за рекреативно-спортске садржаје,шетња кроз 
четинарске шуме са упознавањем шумских ,лековитих биљака,пикник у природи, као и 
обилазак резервата Увац (не бродом).Потребно је обезбедити рекреатора-аниматора и 
двадесетчетворочасовну лекарску заштиту. 
Планирани број ученика;минимум 66,6% по одељењу – шест одењења –укупан број  ученика  
у свих шест  одељења је 154(25+24+26+26+26+27 ) 
Планирани број учитеља пратилаца :1-6, у зависности од броја ученика  
  
 

Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана   

3. осигурање   
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4 Агенцијска провизија   

5 Трошкови платног промета   

6 лекар   

7 рекреатор/ аниматор   

8 остали трошкови :   

а)   

б)   

ц)   

 Д)   

                              УКУПНО   

 

Број рата _____________ (задња рата најкасније до 13.јуна 2017.) 

НАПОМЕНА_______________________________________________________________ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има ; 

 код р.броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 

а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Партија 5 – Услуга извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда 
 
Дестинација: Аранђеловац 
 
Датум  извођења: _____________2017 (друга половина маја – прва половина  јуна 2017 -до 
13.јуна 2017). 
( уписати тачан датум у оквиру термина предвиђеног конкурсном документацијом) 

 
Смештај у објектима типа дечјег одмаралишта на бази 7 пуних пансиона са ужином почев 
од ручка, закључно са доручком . 
 
 
Садржај: У Аранђеловцу посетити: парк буковачке бање, Рисовача пећину, извориште 
минералне воде, Топола- Опленац у одласку, Орашац (Марићевића јаруга и музеј)  у повратку. 
Потребно је обезбедити и аниматора и рекреатора и двадесетчетворочасовну лекрску 
заштиту.Све цене улазница  су урачунате у цену  аранжмана. 
. 
 
Планирани број ученика; минимум 66,6% по одељењу – пет одељења- укупан број ученика 
у свих  пет  одељења је 145 ( 30+29+28+28+30 )  
 
Планирани број одељенских старешина пратилаца :1-5 у зависности од броја ученика .  
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Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана    

3. осигурање   

4 Агенцијска провизија   

5 Трошкови платног промета   

6 лекар   

7 рекреатор/ аниматор   

8 остали трошкови :   

а)   

б)   

ц)   

 Д)   

 

Број рата _____________ (задња рата најкасније до 13.јуна 2017) 

НАПОМЕНА__________________________________________________________________ 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има ; 

 код р. броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл; 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 

а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Партија 6: Услуга извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда 
 
Дестинација Ужице – Пролом Бања – Ђавоља Варош -Ужице 

 
Датум  извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
Смештај и ноћење: у хотелу са најмање 2 звездице у Нишу. Свака соба мора имати 
купатило и сва деца смештена у једном објекту са вечером и доручком  
Садржај: 1.дан:Вожња према Крушевцу, Куршумлији и Пролом Бањи до Ђавоље 
Вароши.Обилазак локалитета:Паклене и Ђавоље јаруге,Црвеног врела-извора високо 
минералне (гвожђе) воде,окна Саских рудника (XII век), цркве Свете Петке(XIII век). 



Измене конкурсне документације ЈНМВ бр. 3/2016 страна 10 
 

Разгледање у пратњи водича.Слободно време за сликање,куповину сувенира и краћи 
одмор.Након посете  и обиласка наставак пута ка Нишу. 
Смештај у хотелу у Нишу  са најмање 2 звездице.Слободно време за одмор.Вечера. Ноћење. 
У хотелу организовати дискотеку. 
2.дан: Доручак.Одјава из хотела.  Путовање до Крушевца . Обилазак цркве Лазарице. 
Одлазак у Врњачку Бању. Слободно време.  У току другог дана потребно је организовати 
ручак.У вечерњим сатима  повратак у Ужице. 
 Планирани број ученика; минимум 100 ученика, максимум 167. 
  
Планирани број одељенских старешина пратилаца :1-7 у зависности од броја ученика и 
стручни вођа пута 

Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана   

3. осигурање   

4 улазнице   

5 Агенцијска провизија   

6 Трошкови платног промета   

7 трошкови лекара   

8 остали трошкови :   

а)   

б)   

ц)   

 д)   

                              УКУПНО   

 

Број рата _____________ ( задња рата најкасније до 13.јуна 2017.) 

НАПОМЕНА______________________________________________________________ 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке уколико га има ; 

 код р.броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл; 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 

а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

Датум: 

 

М.П. 

 

Потпис понуђача 

   

Партија 7: Услуга извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда. 
 
 Дестинација  Ужице-Смедерево - Крагујевац- Топола –Опленац-Ужице  
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Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
Смештај и ноћење: У хотелу са најмање три звездице у Крагујевцу  
Садржај: Први дан: Ужице- манастир  Копорин, Смедерево ( смедеревска тврђава)- 
манастир Манасија-Ресавска пећина –Крагујевац (ноћење у хотелу са најмање 3 звездице са 
вечером и доручком; дискотека у оквиру хотела) 
              Садржај:. Други дан: Крагујевац-Топола-Опленац-Шумарице(обилазак  спомен- 
комплекса и посета  Музеју „21 октобар“) –ручак у хотелу  у Крагујевцу- обилазак акваријума 
на ПМФ-у-Ужице . 
 
 Планирани број ученика; минимум 96 ученика максимум 160 
Планирани број одељенских старешина пратилаца :1-7 у зависности од броја ученика и 
стручни вођа пута.  

_____________________________________________________________________________ 

Р.бр. Предмет Цена по ученику без 

ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај  и исхрана   

3. осигурање   

4 улазнице   

5 Агенцијска провизија   

6 Трошкови платног промета   

7 трошкови лекара   

8 остали трошкови:   

а)   

б)   

ц)   

 д)   

                              УКУПНО   

 

Број рата _____________ ( задња рата најкасније до 13. јуна 2017.) 

НАПОМЕНА_________________________________________________________________ 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има ; 
 код р.броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл; 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 

а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Партија 8: Услуга извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда. 
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 Дестинација Ужице –Жича – Љубостиња-Ниш– Крушевац -Ужице 

 
Датум извођења:  8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
Смештај и ноћење: У хотелу са најмање две звездице Нишу  на бази полупансиона- вечера, 
доручак (дискотека у којој ће се организовати диско вече само за ученике у оквиру објекта). 
Ручак у ресторану у Пролом Бањи. 
Садржај: Први дан:  Ужице-Ниш: -Полазак  из Ужица у раним јутарњим сатима.На путу ка 
Нишу обилазак 2 манастира:Жича код Краљева,затим посета манастиру 
Љубостиња.Наставак пута ка Нишу.По доласку у Ниш обилазак логора Црвени крст, Нишке 
тврђаве, Ћеле куле и Медијане , Чегар. Долазак у хотел са 2 звездице ,вечера.Увече одлазак 
у дискотеку.Ноћење.                
Други дан: Ниш-Ђавоља Варош-Ручак у Пролом Бањи- Крушевац (Посета цркве Лазарице)-
Ужице.  
 
Планирани број ученика; минимум 98 ученика максимум 150 
Планирани број одељенских старешина пратилаца :1-7 у зависности од броја ученика и 
стручни вођа пута.  
 

Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно 

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана   

3. осигурање   

4 улазнице   

5 Агенцијска провизија   

6 Трошкови платног промета   

7 трошкови лекара   

8 остали трошкови:   

а)   

б)   

ц)   

 д)   

                              УКУПНО   

Број рата _____________ ( задња рата најкасније до 13. јуна 2017) 

НАПОМЕНА______________________________________________________________ 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке 
уколико га има; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке 
уколико га има ; 

 код редног броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса и сл; 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а а у 

напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 

Датум:                   М.П. Потпис понуђача 
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Партија 9: Услуга извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда. 

 Дестинација  Ужице– Сремски Карловци _Фрушка Гора– Нови Сад -Ужице   
 
Датум извођења: 8. -9. април или 22.-23. април или 13. и 14. мај  или 20-21.мај  2017.године. 
(субота  полазак недеља повратак) 
Смештај и ноћење: У хотелу са најмање 3 звездице  у Новом Саду( у центру) на бази 
полупансиона- вечера, доручак (дискотека ). 
Садржај: Први дан:   Пожега-Косјерић – Ваљево ( шетња Тешњарем,посета Народног музеја 
и муселимовог конака) - Бранковина-  Фрушка гора(манастир Хопово или Крушедол)- Сремски 
Карловци (Богословија, Гимназија, чесма „Четири лава“),–Петроварадин- Нови Сад 
(центар).Смештај у хотелу са 3 звездице, , вечера, дискотека,ноћење. 
               Други дан: после доручка  Нови Сад (природњачки музеј), Идвор (црква, кућа Михаила 
Пупина) – Ковачица( музеј) – Београд (кнез Михаилов)- манастир Раковица-Ужице. У току 
другог дана потребно је организовати ручак.               
Планирани број ученика; минимум 77 ученика максимум 128 
Планирани број одељенских старешина пратилаца :1-5 у зависности од броја ученика и 
стручни вођа пута.  

 

Р.бр. Предмет Цена по ученику 

без ПДВ односно  

Цена по ученику са 

ПДВ 

1 превоз    

2 Смештај и исхрана   

3. осигурање   

4 улазнице   

5 Агенцијска провизија   

6 Трошкови платног промета   

7 трошкови лекара   

8 остали трошкови:   

а)   

б)   

ц)   

 д)   

                              УКУПНО   

 

Број рата _____________ ( задња рата најкасније до 31. маја.2017) 

НАПОМЕНА______________________________________________________________ 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке уколико га има ; 
 код редног броја 8 уписати евентуалне остале трошкове нпр: водич, улазнице, боравишна такса 

и сл; 
  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ-ом по ученику. 
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 Уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, исту цену уписује у колоне цена по ученику са и без ПДВ-а 
а у напомени : Понуђач није у систему ПДВ-а 

 
Датум: 

 
М.П. 

 
Потпис понуђача 

   

 
 


