
Основна школа „Христо Ботев“ 
Број: 167/19 
Датум: 25.02.2019. године 
Димитровград 
 

 
 
 
 
         На основу члана 54. став 12. тачка 1)  и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуге: – организовање 
екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда за школску 2018/2019. годину, редни број јавне набавке  
1/2019, врши и објављује 
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуге:  

организовање екскурзија за ученике од 1. до 8. разреда 
за школску 2018/2019. годину  -  ЈН бр. 1/2019 

 
 
I 

 Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  чији је предмет 
набавка услуге: организовање екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда за школску 2018/2019. 
годину, за ЈН бр. 1/2019, број 148/19 од  20.02.2019. године, мења се у глави II Подаци о 
пдредмету јавне набавке  и то:  
- за партију 1:  извођење екскурзије за ученике 1. разреда, тако што се брише: Планинарски дом, 
- за партију 6:  извођење екскурзије за ученике 6. разреда, тако што се брише: Горњи Милановац, 
                         а уписује Дивчибаре.   
 

II 
       Конкурсна документација наведена у глави I ове измене, мења се у и глави IV Техничкa 
спецификацијa по партијама,  и то: 
 

1. за патију 1:  извођење екскурзије за ученике 1. разреда, на страни 6 конкурсне 
документације у делу текста који се односи на Садржај, тако што се  код речи: Врело - 
додаје: ручак, а брише се:  
Планинарски дом -  ручак, слободно време за спортске активности; 
 

2. за партију 6: извођење екскурзије за ученике 6. разреда, на страни 8 конкурсне 
документације у делу текста који се односи на Први дан, тако што се брише: 
Горњи Милановац – смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење,  а уписује се: 
Дивчибаре  – смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење 

         и  на страни 9 конкурсне документације у делу текста који се односи на Други дан, тако 
 што се брише: 
            Горњи Милановац – доручак у хотелу, а уписује се: 
            Дивчибаре – доручак у хотелу. 
      
     3.   за партију 8: извођење екскурзије за ученике 8. разреда, на страни 10 конкурсне 
           документације у делу текста који се односи на Хотелски смештај, тако што се брише: 
           хотел у ужем центру града са најмање четири звездице, а уписује се:  
           хотел у центру града са најмање три звездице. 
 

III 
  Услед измене конкурсне документације, рок за подношење понуда продужава се до 
05.03.2019. године до 12:00 часова. 
 

IV 
 У осталом делу конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1/2019, број 
148/19 од  20.02.2019. године, остаје непромењена. 
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V 
Измену Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Школе.  
 
 
 
 
 
Комисија за јавну набавку услуге, ЈН  мале вредности, Редни број јавне набавке  1/2019. 
 
 
1. Члан комисије, Антов Сузана, дипл.правник    
 
2. Члан комисије,  Адамов Дрина, економиста   
 
3.  Члан комисије, Јотев Душица, педагог    
 
 


