
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“ 

Доситеја Обрадовића 4 

11550 Лазаревац  

Брoj: 519 

Датум: 05.11.2018. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга услуга – 

извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Војислав Вока 
Савић“ из Лазаревца, ЈН 1.2.1/18. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације у поступку јавне 
набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе 
„Војислав Вока Савић“ из Лазаревца, ЈН 1.2.1/18. 
 
Измена конкурсне документације  је следећа: 
 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ; ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ; ПАРТИЈА 

БРОЈ 9; стр. 16 

 

УМЕСТО: 

 

САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ): 
 
 

 Лазаревац - Суботица - Палић - Нови Сад - Петроварадин - Сремски Карловци 
- манастир Крушедол - Лазаревац.  

 
 Дан 1: Лазаревац – Суботица (посета Градске куће и ергеле) – Палић (посета Зоо-

врту) - Нови Сад (обилазак града) - ноћење и диско вече. 

   
 Дан 2: – Петроварадин (обилазак и посета музеју) - Сремски Карловци (посета 

Сремској гимназији и цркви) – манастир Крушедол – Лазаревац. 

 
 Долазак у Лазаревац око 20.00 часова. 

 

 



 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ): 
 
 

 Лазаревац – Суботица - ергела у Келебији - Палић - Нови Сад - Петроварадин 
- Сремски Карловци - манастир Крушедол - Лазаревац.  

 
 Дан 1: Лазаревац – Суботица (посета Градске куће) – ергела у Келебији – Палић 

(посета Зоо-врту) - Нови Сад (обилазак града) - ноћење и диско вече. 

   
 Дан 2: – Петроварадин (обилазак и посета музеју) - Сремски Карловци (посета 

Сремској гимназији и цркви) – манастир Крушедол – Лазаревац. 

 
 Долазак у Лазаревац око 20.00 часова. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 2. НАЧИН НА 

КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА; страна 24 

 

 

УМЕСТО: 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
06.11.2018. године до 13.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 06.11.2018. године у 14.00 часова у 
просторијама школе, на адреси: Основна школа „Војислав Вока Савић“, Доситеја 
Обрадовића 4, 11550 Лазаревац: 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: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.11.2018. године до 13.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 09.11.2018. године у 14.00 часова у 
просторијама школе, на адреси: Основна школа „Војислав Вока Савић“, Доситеја 
Обрадовића 4, 11550 Лазаревац: 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. 

 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Измена конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


