
ОСНОВНА ШКОЛА  

„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“ 

Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 3  

11427 Вранић 

Број: 359-1-20 

Датум: 05.03.2020. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације за јавну набавку услуга - извођење екскурзије, за потребе Основне школе 
„Павле Поповић“ из Вранића, ЈН бр. 1.2.2/20. 
 
 
Измена конкурсне документације је следећа: 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ; ПЛАН И 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ 

ПОПОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2019/2020. страна 6  

 

УМЕСТО 

 

1. ДАН: Обилазак Дрвенграда (галерија, црква Светог Саве, пројекција филма у 

трајању од 2 сата), Мокре Горе (стара жељезничка станица, црква Светог пророка 

Илије, лековитог извора „Беле воде“, вожња Шарганском осмицом) и Вишеграда 

(споменик Иви Андрићу, кула Краљевића Марка, мост Мехмед паше Соколовића, 

Андрићград). Одлазак на Тару. Смештај у хотелу. Вечера. Дискотека. Ноћење. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

1. ДАН: Обилазак Дрвенграда (галерија, црква Светог Саве, пројекција филма), 

Мокре Горе (стара жељезничка станица, црква Светог пророка Илије, лековитог 

извора „Беле воде“, вожња Шарганском осмицом) и Вишеграда (споменик Иви 

Андрићу, кула Краљевића Марка, мост Мехмед паше Соколовића, Андрићград). 

Одлазак на Тару. Смештај у хотелу. Вечера. Дискотека. Ноћење. 

 

 
 



ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ; ПЛАН И 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ 

ПОПОВИЋ“ ШКОЛСКЕ 2019/2020. страна 7 

 

УМЕСТО 

У цену урачунати: 
 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране на бази 1 пуног пансиона; 

 трошкове водича; 

 улазнице за културно-историјске комплексе; 

 улазнице за дискотеку; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 3 наставника; 

 гратис за вођу пута (директор школе) ; 

 гратис за једног ученика на 20 плативих ученика;  

 50 % попуста од укупне цене за другог близанца (уколико путују оба), први 

близанац плаћа пуну цену;  

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 

 У цену аранжмана не урачунавати накнаду за посебну бригу о деци. 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 
У цену урачунати: 

 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране на бази 1 пуног пансиона; 

 трошкове водича; 

 улазнице за културно-историјске комплексе; 

 улазнице за дискотеку; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 3 наставника; 

 гратис за вођу пута (директор школе) ; 

 гратис за једног ученика на 20 плативих ученика;  

 50 % попуста од укупне цене за другог близанца (уколико путују оба), први 

близанац плаћа пуну цену – 4 пара близанаца;  

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 

 У цену аранжмана не урачунавати накнаду за посебну бригу о деци. 



V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; страна 12 

 

УМЕСТО 

Понуду доставити на адресу: Основна школа ,,Павле Поповић“, Трг палих бораца и 
жртава фашистичког терора 3, 11427 Вранић: ,,Понуда за јавну набавку услуга – 
извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.03.2020. године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 09.03.2020. године у 11.00 часова у 
просторијама школе на адреси: Основна школа ,,Павле Поповић“, Трг палих бораца и 
жртава фашистичког терора 3, 11427 Вранић: Отварање понуда је јавно и истом могу 
присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који 
су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења 
комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку 
отварања понуда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

Понуду доставити на адресу: Основна школа ,,Павле Поповић“, Трг палих бораца и 
жртава фашистичког терора 3, 11427 Вранић: ,,Понуда за јавну набавку услуга – 
извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
11.03.2020. године до 09.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 11.03.2020. године у 10.00 часова у 
просторијама школе на адреси: Основна школа ,,Павле Поповић“, Трг палих бораца и 
жртава фашистичког терора 3, 11427 Вранић: Отварање понуда је јавно и истом могу 
присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који 
су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења 
комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку 
отварања понуда. 
 
 
 
 
Измена конкурсне документације биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


