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

у даљем тексту: Закон),   Комисија за јавну набавку образована решењем  број 02-794/1 од  
. године, урадила је : 

 
 

  ПРВУ И З М Е Н У  И  Д О П У Н У 
 

Конкурсне документације у поступку ЈН бр.2/2019 , партија број 2,5,6,7 и 9-поновни 
поступак – услуге извођења наставе у природи , екскурзија  и излета ,   која је објављена 
на порталу управе за јавне набавке  и интернет страници наручиоца дана 03.12.2019 
године. 

 
У глави III ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, ОПИС УСЛУГА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,  
 
1) код партије  5 Услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда  

страна 7 конкурсне документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 
9-поновни поступак  у делу Термин путовања  текст: 

 
После  речи и бројева „ (8 дана,7  ноћења), додају се речи“ у једној смени“ 
 
код партије  5 Услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда  страна 9 
конкурсне документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 9-
поновни поступак  у делу  Напомена:  

Иза реченице:“За наставнике обезбедити једнокреветне  собе.“, додати реченице: 
„Неопходно је да смештај свих ученика и наставника буде у једном (истом) објекту који 
успуњава услове, односно има карактеристике наведене у опису. Такође је неопходно да 
буде обезбеђен смештај за све ученике и наставнике у једној смени (капацитет објекта 
мора бити такав да може да прими 171  ученика у једној смени у структури соба које су 
описане)“. 
 
код партије  6 Услуге извођења екскурзије за ученике петог разреда  страна 10 конкурсне 
документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 9-поновни 
поступак   у делу : 
Екскурзија на релацији: Ужице – Кадињача- Соко град- Сунчана Река-Тршић-манастир 
Троноша – Бања Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 

мења се и гласи 
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Екскурзија на релацији: Ужице – Кадињача- Соко град- Бања Ковиљача-Тршић-манастир 
Троноша – Бања Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 
 
код партије  6 Услуге извођења екскурзије за ученике петог разреда  страна 10 конкурсне 
документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 9-поновни 
поступак   у делу : 
 
Дестинација: Дестинација : Ужице – Кадињача- Соко град- Сунчана Река-Тршић-манастир 
Троноша – Бања Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 
 

мења се и гласи 
Дестинација: Дестинација : Ужице – Кадињача- Соко град- Бања Ковиљача-Тршић-манастир 
Троноша – Бања Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 
 

 
 5) У поглављу :“Услови за све партије“  , у делу „Смештај“, страна 14 конкурсне 

документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 9-поновни поступак, 
Прва реченица  „Сви ученици морају бити смештену у једном објекту, осим за партију пет 

и по могућству на истом спрату, са организованом исхраном“  
мења се и гласи 

 „Сви ученици морају бити смештену у једном објекту и по могућству на истом спрату, са 
организованом исхраном“. 

6) У поглављу :“Услови за све партије“  , у делу „Смештај“, страна 14 конкурсне 

документације у отвореном поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 9-поновни поступак, 
задња реченица  :“ Неопходно је да смештај свих ученика и наставника буде у једном истом 
објекту који испуњава претходне услове  и то у једној смени, осим партије  број пет“  

мења се и гласи: 
„Неопходно је да смештај свих ученика и наставника буде у једном истом објекту који испуњава 
претходне услове  и то у једној смени.“ 

7) У Глави VI обрасци који чине саствани део  понуде,  Образац број 2  ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ: 
 
На страни 32 Партија 5 : Услуге извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда, 8 
дана 7 ноћења ( 7 пуних пансиона),после речи“ 8 дана 7 ноћења“ , додају се речи“ у једној 
смени“. 
 

 8) У Глави VI обрасци који чине саствани део  понуде,  Образац број 2  ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ: 
 
На страни 33 Партија 6 Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда 2 
дана , 1 ноћење  
Дестинација : Ужице – Кадињача- Соко град- Сунчана Река-Тршић-манастир Троноша – Бања 
Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 

мења се и гласи: 
Дестинација : Ужице – Кадињача- Соко град- Бања Ковиљача-Тршић-манастир Троноша – 
Бања Врујци- Бранковина -Ваљево-Ужице 
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У осталом делу Конкурсна документација  у поступку ЈН бр. 2/2019 партија број 2,5,6,7 и 
9-поновни поступак , остаје непромењена. 
 

 
 


