
Јавна набавка услуга –  бр. 6/2015 
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН 
Апатин, ул. Српских владара бр. 25 
Број: 01- 533/2015 
Дана, 19.11.2015. године 
    А П А Т И Н 
  

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -  бр. 6/2015 

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), услуге организовања екскурзије и наставе у природи за ученике  ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. 
Српских владара бр. 25 за школску 2015/2016 годи, и то: 
 

 Измена бр. 1 
 

 На страни 5/46 до 11/46 у делу II конкурсне документације „2.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА – Програм“ у табелама 
по партијама текст у другом реду мења се и гласи: 
 
 

ПАРТИЈА I - Једнодневна екскурзија за ученике 1. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
90 ученика /6 одељенских старешина 

 
 

ПАРТИЈА II - Једнодневна екскурзија за ученике 2. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
82 ученика/6 одељенских старешина  

 
 

ПАРТИЈА III - Једнодневна екскурзија за ученике 3. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
95 ученика/6 одељенских старешина  

 
ПАРТИЈА IV – Једнодневна екскурзија за ученике 4. разреда  

Оквирни број 
ученика/одељен.старешина 

93 ученика /6 одељенских старешина 

 
ПАРТИЈА V – Дводневна екскурзија за ученике 5. разреда 

Оквирни број 
ученика/одељен.старешина 

114 ученика /7 одељенских старешина 

 
ПАРТИЈА VI – Дводневна екскурзија за ученике 6. разреда 

Оквирни број ученика/ 
одељенских старешина 

 
100 ученика/7 одељенских старешина 

 
 

ПАРТИЈА VII – Тродневна екскурзија за ученике 7. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
 

90 ученика /6 одељенских старешина 
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ПАРТИЈА VIII – Тродневна екскурзија за ученике 8. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
75 ученика/6 одељенских старешина  

 
 

ПАРТИЈА IX – Настава у природи за ученике 1. и 2. разреда 
Оквирни број 

ученика/одељен.старешина 
 

50 ученика /6 одељенских старешина 
 

ПАРТИЈА X - Настава у природи за ученике 3. и 4. разреда 
Оквирни број ученика/одељен. 

старешина 
 

100 ученика/6 одељенских старешина  
 

   
 Измена бр. 2 
 

 На страни 9/46 у делу II конкурсне документације „2.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА – Програм“ у табели за Партију VIII 
текст у шестом реду мења се и гласи: 
 

Време реализације друга половина априла или прва половина маја 2016. године 
 
 

 Измена бр. 3 
 

 
 На страни 12/46 у делу II конкурсне документације „2.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА – Програм“ у делу Општи услови 
тачка 11. се брише. 
 
 

 Измена бр. 4 
 
 На страни 16/46 у делу III конкурсне документације „3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за 
испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона“ у делу доказа тачке 1. додатног услова мења се следећи текст: 

2. Изјава понуђача 
 Понуђач доставља потписану и оверену  Изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу којом  гарантује да је у претходне три школске године (2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015), 
имао искуства у ђачком туризму, односно у реализацији услуга истоврсних предмету јавне набавке 
(екскурзије, настава у природи за децу школског или предшколског узраста) 

 Изјава обавезно мора да садржи:  списак најзначајних пружених услуга, са подацима о референтним 
наручиоцима (назив и седиште), број и датумима  уговора, предметом уговора и вредности реализованих 
услуга са ПДВ – ом по тим уговорима, контакт телефон и особу за контакт код референ. наручиоца 

 
 После извршене измене нови текст гласи: 
 

1. Изјава понуђача 
 Понуђач доставља потписану и оверену  Изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу којом  гарантује да је у претходне три школске године (2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015), 
имао искуства у ђачком туризму, односно у реализацији услуга истоврсних предмету јавне набавке 
(екскурзије, настава у природи за децу школског или предшколског узраста) 
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 Изјава обавезно мора да садржи:  списак најзначајних пружених услуга, са подацима о референтним 

наручиоцима (назив и седиште), број и датумима  уговора, предметом уговора и вредности реализованих 
услуга са ПДВ – ом по тим уговорима, контакт телефон и особу за контакт код референ. Наручиоца 

 Потврде референтних наручилаца наведених у Изјави понуђача, којим потврђују да је понуђач успешно, 
квалитетно и у уговореном року поштујући Програм путовања реализовао услуге истоврсне предмету јавне 
набавке. 

 
 Измена бр. 5 

 
 На страни 24 од 46 у делу IV конкурсне документације „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ“ у делу 16. Врста критеријума за доделу уговора мења се следећи текст: 
 
 „Одлука о закључењу оквирног споразума донеће се на основу критеријум најниже понуђене цена, 
која подразумева искључиво цену по ученику/путнику са свим трошковима без ПДВ –а, за 
сваку партију посебно.“ 
 
 После извршене измене нови текст гласи: 
 
 „Одлука о закључењу оквирног споразума донеће се на основу критеријум најниже понуђене цена, 
која подразумева искључиво цену по ученику/путнику са свим трошковима са ПДВ –ом, за 
сваку партију посебно.“ 
 

 
НАПОМЕНА: 
 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У прилогу Измнењена конкурсна докумнетација, 
због броја извршених измена. 

 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. 6/2015 
 
  


