
OШ „ Јпван Дучић“ Петрпварадин 
Прерадпвићева 6 
Дел. брпј:01-405 
06.03.2020.г. 
 
 
    У складу са чланпм 63 Закпна п јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/12,14/15,68/15) , 
Кпмисија за јавну набавку услуга oрганизације и реализације  екскурзија у шкплскпј 2019/2020 г. 
брпј ЈНОП 3/2020  пп ппзиву за ппднпшеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу  јавних набавки дана 
25.02.2020.г. у рпку предвиђенпм за ппднпшеое ппнуда  врши 
 
          2  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНОП 
3/2020 
 
На страни 5   ПАРТИЈА 1  ЕКСКУРЗИЈА  ПРВИ  РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА уместп текста  у 

пасусу “ У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

66000,00 динара за 1 дан и за 110 ученика. (за 5 одељенских старешина)”, мења  се текст и 

гласи :“ У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи  нето 

66000,00 динара за 1 дан и за 110 ученика. (за 5 одељенских старешина)“. 

 
На страни 6   ПАРТИЈА 2  ЕКСКУРЗИЈА  ПРВИ  РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА уместп текста  у 

пасусу “У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

66000,00 динара за 1 дан и за 110 ученика. (за 5 одељенских старешина) „, мења  се текст и 

гласи :“ У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи нето  

66000,00 динара за 1 дан и за 110 ученика. (за 5 одељенских старешина)“. 
 
На страни 7  ПАРТИЈА 3  ЕКСКУРЗИЈА  ДРУГИ РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА уместп текста  у 

пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно 

износи75000,00 динара за 1 дан и за 125  ученика. (за 6 одељенских старешина) „, мења  се 

текст и гласи”У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по 

одлуци савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

нето 75000,00 динара за 1 дан и за 125  ученика. (за 6 одељенских старешина)“. 

 
На страни 8 ПАРТИЈА 4 ЕКСКУРЗИЈА  ТРЕЋИ РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА уместп текста  у 

пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

60000,00 динара за 1 дан и за 100 ученика. (за 4 одељенских старешина) „, мења  се текст и 

гласи” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи  нето 

60000,00 динара за 1 дан и за 100 ученика. (за 4 одељенских старешина)”. 

 



На страни 9  ПАРТИЈА 5 ЕКСКУРЗИЈА  ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТАуместп текста 

у пасусу У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

60000,00 динара за 1 дан и за 100  ученика. (за 5 одељенских старешина) „ мења  се текст и 

гласи”У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи нето  

60000,00 динара за 1 дан и за 100  ученика. (за 5 одељенских старешина)“, 

 
На страни 10 ПАРТИЈА 6 ЕКСКУРЗИЈА  ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТАуместп 

текста у пасусуУ цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по 

одлуци савета родитеља износи бруто 600,00,динара, по дану по ученику, а укупно износи 

60000,00динара за 1 дан и за 100 ученика. (за 5 одељенских старешина).”  мења  се текст и 

гласи”У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00,динара, по дану по ученику, а укупно износи  нето 

60000,00динара за 1 дан и за 100 ученика. (за 5 одељенских старешина)“ 

 
На страни 11 ПАРТИЈА 7 ЕКСКУРЗИЈА  ПЕТИ   РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТАуместп текста у 

пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи 

51600,00 динара за 1 дан и за 86 ученика. (за 5 одељенских старешина)“ мења  се текст и 

гласи” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно износи нето  

51600,00 динара за 1 дан и за 86 ученика. (за 5 одељенских старешина)”. 

 
На страни 12  ПАРТИЈА 8 ЕКСКУРЗИЈА  ШЕСТИ   РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТАуместп текста 

у пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи бруто 600,00  динара, по дану по ученику, а укупно износи 

51000,00 динара за 1 дан и за 85 ученика. (за 4 одељенских старешина)”  мења  се текст и 

гласи”  У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која по одлуци 

савета родитеља износи нето 600,00  динара, по дану по ученику, а укупно износи нето  

51000,00 динара( нето) за 1 дан и за 85 ученика. (за 4 одељенских старешина)“. 

 
На страни 14  У  пквиру  ПАРТИЈЕ  9 ЕКСКУРЗИЈА  СЕДМИ    РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА 

уместп текста у  првпм  пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о 

деци која по одлуци савета родитеља износи бруто 600,00  динара, по дану по ученику, а 

укупно износи 96000,00 динара за 2 данa и за 80 ученика. (за 3 одељенских старешина)“  

мења  се текст и гласи “У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која 

по одлуци савета родитеља износи нето 600,00  динара, по дану по ученику, а укупно 

износи  нето 96000,00 динара за 2 данa и за 80 ученика. (за 3 одељенских старешина) 

 
На страни 15 У  пквиру  ПАРТИЈЕ  10 ЕКСКУРЗИЈА  ОСМИ     РАЗРЕД   у делу АРАНЖМАН ОБУХВАТА 

уместп текста у  првпм  пасусу” У цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о 

деци која по одлуци савета родитеља износи бруто 600,00 динара, по дану по ученику, а 

укупно износи 84000,00 динара за 2 дан и за 70 ученика. (за 4  одељенских старешина)”  

мења  се текст и гласиУ цену аранжмана урачунати накнаду за посебну бригу о деци која 



по одлуци савета родитеља износи нето 600,00 динара, по дану по ученику, а укупно 

износи нето  84000,00 динара за 2 дан и за 70 ученика. (за 4  одељенских старешина). 

 

На  страни 22     одељак V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

ставка .10 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА   u делу 3 Повраћај 

авансног плаћања    брише се   наслов одељка        3. Повраћај авансног плаћања   и 

следећи текст: 

“Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке да ће му 

издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 

банку. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме садржати податак 

да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Код закључења уговора изабрани понуђач прилазе банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, која ће бити са клаузулама-безусловна, платива на први позив на износ 

од 100% од уговорене вредности са пдв, са роком важења најкраће 30 дана дужим од 

уговореног рока за извршење путовања. Наручилац ће након достављања банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања, на рачун извршиоца услуге уплатити 100% 

уговорене вредности  у једнаким месечним ратама, почев од истог месеца у односу на 

закључење уговора па све до 10 дана пре реализације путовања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове заисплату, краће рокове, 

мање износе од тражених. 

 Наручилац ће банкарску гаранцију вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев 

понуђача.“ 

 

На страни 22 одељак V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

ставка .10 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА   у одељку 

Напомена тачка 1 и 2 уместо текста „Приликом закључења уговора понуђач  коме је 

додељено више партија,може да приложи  једну меницу за добро извршење послаи 

једну банкарску гаранцију за повраћај аванса  за све партије које су предмет уговора,,а 

може да поднесе за сваку партију посебно.Уколико изабрани понуђач не достави 

меницу за добро извршење посла и банкарску гаранцију за повраћај аванса  приликом 

потписивања уговора ,сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор,те ће 

наручилац закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.“  мења  се 

текст и гласи“ Приликом закључења уговора понуђач коме је додељено више партија, 

може да приложи једну меницу за добро извршење посла  за све партије које су 

предмет уговора, а може да поднесе и за сваку партију посебно. 

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла  приликом 

потписивања уговора, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће 

наручилац закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.” 

 

На страни 47 одељак ХVIII  OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ у  

у делу  Изјава о давању средства финансијког обезбеђења брише се други пасус  

следећи текст :Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да 

ћемо Наручиоцу предати и банкарску гаранцију за повраћај аванса, на целокупан износ 

аванса, са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 



(тридесет) дана дужим од дана извршења уговорне обавезе.“, takо  да изјава о давању 

средстава финансијског обезбеђења сада гласи: 

 

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

ИЗЈАВА 

О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

       

 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом 

закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење 

за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са клаузулом „безусловна“ и „платива на први позив“ и роком важења 

10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с тим да евентуални 

продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење рока важеа банкарске 

гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку услуга. 

 

 

Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из ст.1 доставимо копије 

картона депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за регистрацију меница 

овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 

82/2017) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 

 

 

 

 

Датум:    М.П.    Потпис понуђача 

 

_________                                                                    _____________________ 
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