
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН 

Апатин, ул. Српских владара бр. 25 

Број: 01- 620 -1/2017 

Дана, 13.10.2017. године 

    А П А Т И Н 

  

 

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА бр. 5/2017 (1.2.1) 
 

 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/15), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку услуга  – набавка услуга 

организовања екскурзије и наставе у природи за ученике 1. – 4. разреда ОШ“Жарко Зрењанин“ Апатин, и то: 

 

 

 Измена бр. 1 
 

 На страни 3/61 у делу I конкурсне документације „ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“ 

под тачком 2. Врста поступка јавне набавке текст под тачком 5. мења се и гласи: 

 Годишњи план рада школе за школску 2017/2018 годину, Правилник о програму за остваривање 

екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гласник – 

Просветни преглед РС“, бр. 7/2010) и Упутство за остваривање наставе у природи у првом циклусу 

основног образовања и васпитања  

 

 

 

 Измена бр. 2 

 
 На страни 12/61 у делу II конкурсне документације „II ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА 

И ОПИС услуга,“,  у табели за ПАРТИЈУ IX текст Програма путовања мења се и гласи: 

 

Програм путовања Организација и реализација наставе у природи ученика од 1. – 4. 

разреда у складу са планом реализације наставе у природи. Током 

боравка на Тари планирају се шетње и излети до: Тепих ливаде, Долине 

шетача, шетња до Тисовог дрвета, Оштре стене, Козје стене, Бањске 

стене, Видиковца и језера Заовине, излет до ловачке Чеке – чека за 

медведе, обилазак хранилица за срне, посета ловачке куће – замка за 

вукове  

 

 

 

 Измена бр. 3 
 

 На страни 20/61 у делу III конкурсне документације „3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни 

докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона“,  тачка 4. мења се и гласи: 

 

4. За вишедневне екскурзије (5,6, 7 и 8 разред) и наставу у природи, понуђач је у обавези да достави 

ПОТВРДУ О ПРЕДРЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛА У ТРАЖЕНОМ ПЕРИОДУ. 

 

 

 



 

 

 Измена бр. 4 

 
 На страни 46/61 наслов Обрасца бр. 2.10. мења се и гласи: 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА X 

Настава у природи за ученике од 1. – 4. разреда – Сокобања 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 

 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У прилогу КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНАМА. 

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама, 

јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку бр. 5/2017 

 

  


