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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.969/1 

Дана: 07.11.2016. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел:013/741-052 

Тел/факс:013/741-300 

E-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

На основу члана 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр.124/12, 

14/15 и 68/15) припремљена је и објављује се 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку мале вредности услуга-организовање екскурзија ученика I-VIII 

разреда за школску 2016/2017.годину 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) и то: 

Партија бр.1. – екскурзија ученика I разреда 

Партија бр.2. – екскурзија ученика II разреда 

Партија бр. 3. – екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

Партија бр.4. – екскурзија ученика Vразреда 

Партија бр.5. – екскурзија ученика VI разреда 

Партија бр.6. – екскурзија ученика VII разреда 

Партија бр.7 – екскурзија ученикаVIII разреда 

ЈН бр.2-III/2016 

 

MEЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-

организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2016/2017.годину обликованa 

у више посебних истоврсних целина (партија) и то: Партија 1. – екскурзија ученика I 

разреда, Партија бр.2. – екскурзија ученика II разреда, Партија бр.3. – екскурзија ученика 

III и IV разреда и комбинованог одељења, Партија бр.4. – екскурзија ученика V разреда, 

Партија бр.5. – екскурзија ученика VI разреда, Партија бр.6.-екскурзија ученика VII 

разреда и Партија бр.7. – екскурзија ученика VIII разреда JН бр.2-III/2016 и то: 

 

 

1) у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА I-VIII РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ 

ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА 

(ПАРТИЈА) 

ЈН бр.2-III/2016 

 

Партија 3.- екскурзија ученика III и IV разреда и комбинованог одељења 

- на страни 6 у делу текста „Програм екскурзије“ после речи „у ресторану „Тулба“ у 

Пожаревцу“ додаје адреса ресторана „ул.Косте Стаменковића бб.“ 
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Партија 4. – екскурзија ученика V разреда 

- на страни 7 у делу текста „Програм екскурзије:“  речи „мени: супа, бечка шницла, 

помфрит и салата“ замењују се речима „мени: сендвич са пљескавицом, прилог, помфрит, 

сок, дино колач“. 

 

Партија 5.- екскурзија ученика VI разреда 

- на страни 7 у делу текста „Програм екскурзије“ после речи „Ручак у Ваљеву у 

ресторану „Јефимија““  додаје адреса ресторана „ул.Бирчанинова бр.40“ 

 

Партија 6.- екскурзија ученика VII разреда  

- на страни 8 у делу текста „Програм екскурзије“ после речи „у ресторану „Тулба“ у 

Пожаревцу“ додаје адреса ресторана „ул.Косте Стаменковића бб.“ 

 

Због измене и допуне конкурсне документације мења се и рок за подношење понуда и 

датум и време отварања понуда. 

 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА до 17.11.2016. до 900 часова. 

Време и место отварања понуда: 17.11.2016.године у 930 часова. 

 

Остала документација остаје непромењена.  

 

 

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ова измена и допуна 

конкурсне документације за ЈН бр.2-III/2016 постаје њен саставни део. 

 

Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и 

интернет страни наручиоца. 

 

 

Председник комисије 

Драгана Михајлов, дипл.правник 


