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Ужице 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ  ЈН БР.3/14-НАБАВКА УСЛУГЕ 

-ИЗВОЂЕЊЕ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама(„сл.гласник РС 124/12) наручилац  Јавне 

набавке услуга –извођење наставе у природи и екскурзија  , ЈН бр.3/2014, Прва основна школа 

краља Петра  II   из Ужица мења и допуњује   Конкурсну документацију и то: 

1)на страни 4  у тачци 2.која означава број партија , у трећој колони уместо римско  I треба да стоји 

римско II  и у продужетку пише:Услуге избођења наставе у природи за ученике првог разреда; 

2)на страни 5, у партији 2. у Планираном броју ученика ,уместо четири треба да буде пет одељења 

3)на страни 6, у партији 3. у Планираном броју  ученика, уместо четири одељења, треба да стоји 

пет; 

4)на страни , у партији 4, Смештај: уместо 3 звездице треба да стоји 2 звездице: 

5)на страни 6.у партији 5. У Планираном броју ученика  уместо четири одељења треба да стоји  

шест; 

6)на страни шест, у партији 5. Планирани број учитеља пратилаца: уместо : 1-5  треба да стоји 1-6. 

7)на страни 7, у партији 6. у Планирани број одељењских старешина пратилаца  :уместо  1-6  треба 

да стоји : 1-7; 

8)на страни 7. У партији 7. Планирани број одељењских старешина:уместо 1-4 треба да стоји 1-5 

9)на страни 8. У партији 8. У Планирани број одељењских старешина пратилаца:уместо 1-5 треба 

да стоји  :1-6; 

10)на страни 8. У партији:9. У Планираном броју одељењских старешина пратилаца:уместо 1-5 

треба да стоји 1-6; 

11) на 14 .страни  став 5. Уместо „Понуда се сматра   благовременом уколико је примљена  од 

стране наручиоца  до 08.12.2014.године до 12,15  часова  треба да стоји“ Понуда се сматра   



благовременом уколико је примљена  од стране наручиоца  до 10.12.2014.године до 12,15  

часова. 

12) на страни 14. Став 6. Уместо:“ истог  дана 08.12.2014.године одмах по истеку рока за 

подношење понуда ,тј, у 12,30 часова, треба да стоји: „истог  дана 10.12.2014.године одмах по 

истеку рока за подношење понуда ,тј, у 12,30 часова“ 

13) на страни 33. У партији 2. .Планирани број ученика: уместо четири одељења треба да стоји пет 

одељења; 

14) на страни 34.у партији 3. У Планираном броју ученика .уместо четири одељења треба да стоји 

пет одељења; 

15) на страни 34. Партија 3. Смештај: уместо у објектима типа дечијег одмаралишта , треба да стоји  

у хотелу са најмање три звездице. 

16)на страни 35.у партији 4.  Смештај: уместо у хотелу  са најмање  три звездице треба да стоји  са 

најмање две звездице. 

17)на страни 36. У партији:5. У Планирани број ученика: уместо  „ четири одељења“ треба да стоји 

„шест одељења“. 

 


