
ОСНОВНА ШКОЛА „Жарко Зрењанин“ Апатин 

Апатин, ул. Српских владара бр. 25 

Број: 01- 658/2019-4 

Дана, 30.10.2019. године 

А П А Т И Н 

 

II ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3/2019 
 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/15), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 3/2019 – услуге 

организовања екскурзија за ученике 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 1. до 4. разреда ОШ 

„Жарко Зрењанин“ у Апатину и то: 

 

 Измена бр. 1 
 

 На  страни 21/60 конкурсне документације, у делу 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за 

испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона, тачка 3.2.2. мења се и гласи: 

 

 „ 3.2.2. да располаже довољним кадровским капацитетом -  
 да на дан подношења понуде у радном односу или ангажоване уговором о привременим и повременим 

пословима у складу са Законом о раду, под условом да именована лица буду ангажована у термину 

реализације екскурзије и наставе у природи за коју понуђач конкурише), понуђач има најмање 5 

(пет) радно ангажованих лица оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, од којих 

минимум 2 (два) лица са лиценцом туристичког водича или туристичког пратиоца;  

 

 

       ДОКАЗ 

- потписане и оверене Изјаве о кадровском капацитету дате на меморандуму 

понуђача 

- копије М или М3 - А обрзаца којим се потврђује пријава на обавезно социјално 

осигурање за све запослене наведене у Изјави 

- копије важеће Лиценце/Уверења о положеном стручном испиту за туристичког 

водича/ туристичког пратиоца 

 

 

 

 У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама: 

 

 Измена бр. 2 

 
 На страни 1/60 конкурсне документације, у делу табеле – датум и време подношења понуда 

мењају се и гласе:  

 

Јавни позив и конкурсна докуметација објављени 

на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца – www.zarko.edu.rs 

 

Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда: 05.11.2019. године – 11,00 часова 

Јавно отварање 05.11.2019. године – 11,30 часова 

 

 Измена бр. 3 

 
 На страни 24/60 конкурсне документације, у делу IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ, тачке 2. Упутство о начину подношења понуде – рок за достављање понуда мења  се и 

гласи:  

 „Рок за подношење понуда – 05.11.2019. године до 11,00 часова“ 
 



 Измена бр. 4 

 
 На страни 25/60 конкурсне документације, у делу IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ, тачке 2. Упутство о начину подношења понуде  - време и место отварања понуда  мењају 

се и гласе:  

 „Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских владара 

бр. 25 Апатин, дана 05.11.2019. године са почетком у 11,30 часова.“ 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА: 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама. 

 У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА и  објављује обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 НОВИ РОК за подношење понуда – 05.11.2019. године до 11,00 часова 

 Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у овереној затвореној коверти на адресу 

наручиоца: ОЖ «Жарко Зрењанин» Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном 

назнаком на лицу коверте:“Не отварати – услуге, бр. 3/2019, поштом или лично. На полеђини коверте 

обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе за контакт и е-

маил. 

 Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских владара бр. 25 Апатин, 

дана 05.11.2019. године са почетком у 11,30 часова. 
 

 

 

 

Комисија за јавну набавку бр. 3/2019 


