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ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ за школску 2019/2020. годину

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ бр. 3/2019

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,
НОВЕМБАР 2019. године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности 3/2019 бр. 1640 од 08.11.2019. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку мале вредности 3/2019, бр. 1641 од 08.11.2019. године, врши се

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
извођење наставе у природи за школску 2019/2020. годину
ЈНМВ бр.3/2019

У делу

III Конкурсне документације (страна 8. и 9.): Врста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
План и програм наставе у природи Основне школе “Краљ Александар I” из Горњег Милановца за
школску 2019/2020.годину мења се
ПАРТИЈА БРОЈ 1-број пуних пансиона

Настава у природи 1. и 3. разред

Релација:1. Горњи Милановац- Сокобања
Аранжман треба да обухвата:
 Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким аутобусом
(климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза
деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019);
 смештај у собама са купатилом;
 здравствену заштиту 24 сата;
 смештај на бази 6 пуних пансиона + ужина;
 рекреатор;
 аниматор;
 боравишна такса и осигурање,
 1 гратис ученик на 10 плативих од укупног броја деце која иду на наставу у природи;
 гратис за учитеља на најмање 11 ученика.
 организацију путовања и стручно вођство пута испред агенције
 Начин плаћања: у месечним ратама до 10. јуна 2020. год.
 ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
термин: март, април 2020. године.

ОКВИРНИ БРОЈ: ОКО 100 УЧЕНИКА

Издвојено одељење: (Брђани – узимање и повратак деце у издвојено одељење)

Брђани
( 21 УЧЕНИК 2 НАСТАВНИКА)

ПАРТИЈА БРОЈ 2 број пуних пансиона

Настава у природи 2 и 4. разред
Релација : 2. Горњи Милановац- Дивчибаре (Центар дечјих летовалишта)
Аранжман треба да обухвата:
 Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким аутобусом
(климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза
деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019);
 смештај у собама са купатилом;
 здравствену заштиту 24 сата;
 смештај на бази 6 пуних пансиона + ужина;
 рекреатор;
 аниматор;
 боравишна такса и осигурање,
 1 гратис ученик на 10 плативих од укупног броја деце која иду на наставу у природи.
 гратис за учитеља
 организацију путовања и стручно вођство пута испред агенције
 Начин плаћања: у месечним ратама до 10. јуна 2020. год.
 ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
термин: март,април,мај
2020. године. Оквирни број:
око 100 ученика
Издвојена одељења: (Брђани – узимање и повратак деце у издвојено одељење)

Брђани ( 8 УЧЕНИКА 1 НАСТАВНИК)

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

