
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„Војислав Вока Савић“ 

ул. Доситеја Обрадовића 4, 11550 Лазаревац 

11550 Лазаревац 

Број: 737 

Датум: 12.12.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку– 

Екскурзије и настава у природи по партијама, редни број набавке 1.2.3, за потребе Основне 

школе „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца 

 

Обавештавамо да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 

услуга у отвореном поступку– Екскурзије и настава у природи по партијама, редни број 

набавке 1.2.3, за потребе Основне школе „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца 

 

Допуна и измена  конкурсне документације извршена је у следећим деловима:  

 

I. У делу конкурсне документације  III- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Партија 6- Екскурзија  за ученике  6.  разреда , на страни 11/87, врши се допуна тако 

што се додаје:  

Садржај: Жича (посета манастиру) Крушевац (посета Народном музеју, црква Лазарица), 

Врњачка Бања (замак Белимарковић, слободно време, шетња) 

 

II. У делу Понуђач у цену мора урачунати ( при калкулисању цене по ученику)  

 Улазнице за све планиране посете ( Карловачка гимназија, Петроварадинска тврђава, 

Музеј услуге локалног водича, кустоса ...) 

Брише се “ Карловачка гимназија, Петроварадинска тврђава, Музеј“ тако да измењено гласи: 

 Улазнице за све планиране посете (услуге локалног водича, кустоса ...) 

 

III. У делу конкурсне документације  III- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Партија 8- Екскурзија  за ученике  8.  разреда , на страни 14/87, врши се измена у делу 

Термин путовања па уместо:  

Термин путовања:   април  2020. године,  3 дана 

 

Треба да стоји:  

Термин путовања:  март- април  2020. године (осим периода пролећног распуста), 3 дана  

 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену 

потребном за припрему за припрему понуде, те у случају да продужи рок,  о истом ће 

објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки 



и интернет страници Наручиоца. 

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


