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Заинтересованим лицима  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.2.3/2018 
  У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 
124/12), а у вези јавне набавке бр. 1.2.3/2018 - УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА 

И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018./2019. ГОДИНИ, обавештавамо вас о корекцији - 
измени  конкурсне документације за предметну јавну набавку.  
У поглављу  УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА   приликом израде конкурсне документације се 

поткрала техничка грешка с обзиром да  ни у поглављу III  ОПИС УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ни у поглављу XV СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  није захтевано да 

деца радника школе имају попуст . 

 

Стога je   извршене измене конкурсне документације у УПУТСТВУ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА 

 на  страници  4 . тачка  3. где  je  грешкa уоченa и извршена је корекција тако да иста сада 

 гласи : 

 Партија 1. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на петнаест  (15) ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 50%,  

Партија 2. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 
50%,  
Партија 3. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 
50%,  
Партија 4. - Један гратис за наставника на једно одељење један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, 
попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 50%,  
 

У прилогу вам достављамо нову странице  бр. 4а    које  садржи  измене .  

Измена је објављена на Порталу. 

 
 

 
КОМИСИЈУ ЗА ЈН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Трајање:  2 дана  

Време реализације: 10. и 11.05. 2019. године 

Путни правац:  Београд  - Благовештење – Сирогојно – Шарганска осмица – Мећавник – Златибор - Београд 

Аранжман обухвата: 

         - Превоз ученика аутобусима високе туристичке класе са аудивидео опремом и климом, а у свиму  

            по прописима за превоз ученика усклађеним са Законом о саобраћају. 

- превоз; 

- обилазак по програму путовања, Манастир Благовештење, Сирогојно, Мећавник, вожња Шарганском 

осмицом 

- смештај у објекту на Златибору – насеље Обудојевица са  

минимум 250 лежаја  апартманског типа, на бази једног  пуног пансиона у трокреветним, четворокреветним 

или петокреветним  апартманима са купатилом. Објекат у свом саставу мора да има дечију дискотеку, као и 

своје сопствене ограђене спортске терене. Други дан вожња Шарганском осмицом, посета Мећавнику и 

организован пансионски ручак у Кремни. 

Повратак је другог  дана у вечерњим часовима.   

- организацију диско вечери за ученике; 

- пратњу лекара; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- услуге локалних водича; 

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују; 

- осигурање свих путника 

- трошкови аранжмана 

             -Један гратис за наставника на једно одељење  
             -  један гратис на десет  (10) ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, 
друго 50%,  
Оквирни број ученика:  (око 100 ученика) 

 Плаћање у 3 једнаке месечне рате. 

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА 

Понуда треба да садржи прецизно утврђен програм путовања  

Превоз високоподним туристичким аутобусима (климатизован, са телевизором),а у свему по прописима за 

превоз ученика усклађеним са Законом о саобраћају  

 3. Партија 1. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на петнаест  (15) ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 50%,  

Партија 2. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 
50%,  
Партија 3. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 
50%,  
Партија 4. - Један гратис за наставника на једно одељење један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, 
попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 50%,  
4.Трошкови осигурања ученика  

5.Стручни туристички водич 

6.Улазнице за обилазак културно-историјских споменика, манастира и других локалитета  

7. Плаћање у 3 (три) једнаке месечне  рате за партије 2.,3.,4 и у 6 једнаких  месечних   рата за 

партију 1. 
 При састављању понуда, понуђачи су дужни да воде рачуна о радном времену код планираних 

разгледања историјских локалитета, као и о евентуалним државним празницима. 
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