
                              ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 

Назив наручиоца: 
 

Огледна основна школа ,,Ади Ендре’’ 

 

Адреса наручиоца: 
 

 24321 Мали Иђош, Главна улица бр. 27 
 

Интернет страница:  

Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs 

 

Врста наручиоца: 
 

просвета 

Врста поступка јавне 

набавке: 

 

Јавна набавка мале вредности број 4/2019 

 

Врста предмета: 
 

Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

 

Предмет јавне набавке је: извођење екскурзије ученика 

ООШ ,,Ади Ендре'' Мали Иђош у школској 2019/20 години   

63516000 - услуге организације путовања 

  

 

 

 

 

 

 

 

Допуна 

конкурсне 

документа

ције: 

 
На  основу  члана  63. став  1. Закона  о  јавним  набавкама ("Службени  гласник  
РС",  бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  врши  се  измена и допуна конкурсне 
документације јавне набавке број 4/2019 - извођење екскурзије ученика ООШ ,,Ади 

Ендре'' Мали Иђош у школској 2019/20 години: 

 

- на страни 1. при дну стране у таблици мења се датум  крајњег рока за достављање 
понуде и сада гласи: 30.10.2019. године до 10,30 часова; такође се врши и измена 
датума  јавног отварања понуда и сада гласи: 30.10.2019. године у 11,00 часова 

 

 - на страни 3. у поглављу 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ у тачци 6. 

Место, дан и сат отварања понуда и подношење пуномоћја, први пасус мења се и сад 

гласи: 

        

      Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то 

дана 30.10.2019.године у 11,00 часова у просторијама Наручиоца: Огледне основне 

школе „Ади Ендре“ , 24321 Мали Иђош, Главна улица бр. 27,  уз присуство овлашћених 

представника понуђача.  

 

 - на страни 8. код Партија 5 - Дводневна екскурзија за ученике шестог и осмог 

разреда, у делу садржаји, последња ставка ,,преноћиште'' мења и сада гласи : 

     

 Хотел на релацији екскурзије који задовољава овом табелом тражене критеријуме. 

 

- на страни 15. у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, тачка 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, 

четврти пасус мења се и сада гласи: 

 

      Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

30.10.2019.  године до 10:30 часова. Отварањкае понуда ће се обавити 30.10.2019.год. 

у 11:00 часова. 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Лице за контакт: 
 

Милорад Илић, телeфон 024/730-664 

 


