
Прва основна школа краља Петра II 

Дел.број:02-618 

Датум:05.12.2014.године 

Ужице 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР.3/14 –НАБАВКЕ УСЛУГЕ – 

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12) 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 8. У партији 9:Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда: 

мења се у :   Смештај и ноћење: Брише се реченица:“Ручак у Сремској Митровици или 

Шапцу.“ 

    У  Садржају :  први дан: уместо  Крушедол, посета манастиру  Хопово;  

    Други дан:мења се и гласи:“После доручка из Н.Сада креће се за Зрењанин. Зрењанин 

:Градска кућа и обилазак  старог  језгра града; Идвор : посета  Музеју  и  родној  кући  Михаила 

Пупина. Ручак у ресторану.Ковачица:Галерија наивног сликарства. Повратак у Ужице поред 

Панчева и Београда без обиласка“.  

     2) на страни 14.у поглављу V тачка 2. Ставови  4.  И 5. мењају се и гласе:   

 Став 4.“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена  од стране наручиоца до 

15.12.2014.године до 12,15 часова“. 

Став 5.“Јавно отварање понуда биће у просторијама наручиоца , на адреси Димитрија Туцовића 

171, 31 000 Ужице истог дана 15.12.2014.године одмах по истеку рока за подношење понуда , тј. у 

12,30 часова. 

3) на страни 17.у  тачки 9. Подтачка 9.1. став 1.Захтеви у погледу начина,рока и услова 

плаћања:мења се прва реченица и гласи:“Плаћање до момента извођења наставе у 

природи односно екскурзија  ће се вршити сваког месеца и то задњег  радног дана  у 

месецу, почев од јануара 2015.године с тим што ће  се задња рата уплатити након извођења 

рекреативне /наставе у природи,односно екскурзија ,најкасније до 11.јуна 2015.године 

изузев екскурзије за ученике  осмог разреда у ком случају се задња рата уплаћује  најдаље 

до 22. маја 2015.године умањена за износ садржаја  који нису били реализовани а 

обухваћени су датом понудом.“ 



 4)На страни 40.  У У партији 9:Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог 

разреда: мења се у :   Смештај и ноћење: Брише се реченица:“Ручак у Сремској Митровици или 

Шапцу.“ 

    У  Садржају :  први дан: уместо  Крушедол, посета манастиру  Хопово;  

    Други дан:мења се и гласи:“После доручка из Н.Сада креће се за Зрењанин. Зрењанин 

:Градска кућа и обилазак  старог  језгра града; Идвор : посета  Музеју  и  родној  кући  Михаила 

Пупина. Ручак у ресторану.Ковачица:Галерија наивног сликарства. Повратак у Ужице поред 

Панчева и Београда без обиласка“.  

  

 


