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ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ бр. 5/2019

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,
ОКТОБАР 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 5/2019 бр. 1273
од 13.9.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности
5/2019, бр. 1274 од 13.9.2019. године, врши се

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020. годину
ЈНМВ бр.5/2019

У делу III Конкурсне документације: 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 и екскурзије Основне школе “Десанка
Максимовић” из Горњег Милановца за школску 2019/2019.годину мења се
ПАРТИЈА БРОЈ 1 – нови термин

Настава у природи 1- 4 разредa

Релација:1. Горњи Милановац- Букуља –Аранђеловац- Центар дечијих 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 7 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.

• Врема реализације:
Нови термин: 25.2./3.3.2020. године
Оквирни број: око 120 ученика

Број ученика у заинтересованим одељењима Основне
Максимовић''Горњи Милановац у школској 2019/2020. години:

школе

,,Десанка

II1 II2 ----45
III1 III2.....40
IV1 IV2.......46
( 6 учитеља)
• ПАРТИЈА БРОЈ 7
ЕКСКУРЗИЈA V разред
I дан: ГорњиМилановац –Toпола( Карађорђев конак) - Археолошко налазиште
Виминацијум –Голубачки град - Археолошко налазиште Лепенски Вир – Кладово
(тврђава Фетислам, ноћење)
II дан:ХЕ “Ђердап“–ДоњиМилановац (Центар за посетиоце НП “Ђердап“) ––
Мајданпек (Рајкова пећина)– Петровац на Млави (манастир Горњак) - Свилајнац
(Природњачки музеј, Пољопривредно-ветеринарска школа) - ГорњиМилановац
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 на бази једног полупансиона (вечера и доручак) у хотелу Ђердап у
Кладову
ручак
улазнице по програму (Карађорђев конак - Посетити у Тополи све
објекте који улазе у цену улазнице, Археолошко налазиште
Виминацијум, Голубачки град, Археолошко налазиште Лепенски Вир,
Центар за посетиоце НП Ђердап, ХЕ Ђердап, Рајкова пећина,
Природњачки музеј)
улазнице за дискотеку
боравишна такса и осигурање
један гратис за ученике по одељењу
потребан број гратиса за одељењске старешине
пратиоца групе испред агенције
лекара пратиоца и трошкове лекара пратиоца
узимање и повратак деце у издвојено oдељењe Враћевшница
Начин плаћања: у месечним ратама до маја 2020. Године
Време реализације: мај 2020. године

•

Оквирни број: око 65 ученика

•
•
•

• ПАРТИЈА БРОЈ 8

ЕКСКУРЗИЈA VI разред
I дан: Горњи Милановац – Јагодина (посета ЗОО врту и Музеју воштаних фигура)
– Ресавска пећина (посета пећини) – манастир Манасија (посета манастира) –
Водопад Лисине (обилазак споменика природе) – Ниш или Нишка бања (ноћење)
II дан: Ниш (посетаЋеле кули, обилазак Тврђаве, посета Чегру, Медијана (ако је
отворена за посете екскурзије) – Ђавоља варош (посета парку природе)– Горњи
Милановац
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 на бази једног полупансиона (вечера и доручак) у неком од хотела
у Нишу или Нишкој бањи (најмање три звездице)
ручак
улазнице по програму (Зоолошки врт, Музеј воштаних фигура,Ресавска
пећина, Ћеле кула, Чегар, Медијана, Ђавољу варош)
улазнице за дискотеке
боравишна такса и осигурање
један гратис за ученике по одељењу
потребан број гратиса за одељењске старешине
пратиоца групе испред агенције
вођа пута
лекара пратиоца и трошкове лекара пратиоца
узимање и повратак деце у издвојено oдељењe Враћевшнице
Начин плаћања: у месечним ратама до маја 2020. Године
Време реализације: током маја 2020. Године

•

Оквирни број: око 65 ученика

•
•
•

• ПАРТИЈА БРОЈ 9

ЕКСКУРЗИЈA VII разред

I дан: Горњи Милановац – Пожаревац (Народни музеј, Етно парк на Тулби) –
Виминацијум – Голубачки град - Лепенски вир – Кладово (ноћење)

II дан: Кладово (обилазак ХЕ ''Ђердап'') – Неготин (Мокрањчева кућа, Музеј
Хадук Вељка Петровића, Музеј Крајине) – Гамзиград – Горњи Милановац
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 на бази једног полупансиона (вечера и доручак) у хотелу ''Ђердап''
у Кладову
ручак у неком од ресторана у Неготину
улазнице по програму (Народни музеј у Пожаревцу, Етно парк на
Тулби, Виминацијум, Лепенски вир, ХЕ ''Ђердап'', Музеј Крајине,
Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук Вељка Петровића, Гамзиград – посета
локалитета Феликс Ромулијана)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

улазнице за дискотеку у Кладову
боравишна такса и осигурање
један гратис за ученике по одељењу
потребан број гратиса за одељењске старешине и вођу пута
пратиоца групе испред агенције
лекара пратиоца и трошкове лекара пратиоца

•

Оквирни број: око 65 ученика

узимање и повратак деце у издвојено oдељењe Враћевшнице

Начин плаћања: у месечним ратама до маја 2020. Године
Време реализације: мај 2020. године

НАПОМЕНА:
Број одељења за сваки разред (партију), односно број одраслих (наставници и вођа
пута)
•

1.разред; ( два одељења) 2 учитеља + вођа пута

•
•
•

2.разред; ( два одељења) 2 учитеља + вођа пута
3.разред; ( три одељења) 3 учитеља + вођа пута
4.разред; ( три одељења )3 учитеља + вођа пута

•
•
•
•
•

издвојена одељења: (Сврачковци , Мајдан, Враћевшница , Доња Врбава и
Горња Црнућа) 6 учитеља + вођа пута
5. разред; 4 наставника + вођа пута + персонални асистент
6. разред; 4 наставника + вођа пута
7. разред; 4 наставника + вођа пута
8. разред; 4 наставника + вођа пута

Исправка техничке грешке у:
У делу IV који се односи на Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, брише се услов
под редним бр. 8 .
У делу V који се односи на
ПОНУДУ
Понуда мора да садржи

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ

– брише се тачка 17.

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

