
ОСНОВНА ШКОЛА 

 „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Булевар Зорана Ђинђића 112 

 11070 Београд 

Датум: 25.08.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга у отвореном 
поступку – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Душко 
Радовић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације за јавну 
набавку услуга у отвореном поступку – извођење екскурзије и наставе у природи, за 
потребе Основне школе „Душко Радовић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/17. 
 
 
Измена конкурсне документације је следећа: 

 

ПОГЛАВЉЕ III, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, Партија 1, стр. 7 

 

УМЕСТО: 

 

 
СМЕШТАЈ: 

 
Смештај на Копаонику, у хотелу са минимум три звездице, седам пуних пансиона 
(доручак, ручак, ужина и вечера – класично послуживање) са расположивим смештајним 
капацитетом  процењеног броја ученика по партији, који предвиђа следећи план 
активности: оријентиринг, стрељаштво, еколошке радионице, постављање шатора, 
вечерње анимације, бабл фудбал, аир софт полигон. Сваком наставнику обезбедити 
посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, 
без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). Спортски терени морају 
бити у склопу објекта или у најближој околини објекта, а на располагању само ученицима 
Основне школе „Душко Радовић“ из Београда. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

СМЕШТАЈ: 

 
Смештај на Копаонику, у хотелу са минимум две звездице, седам пуних пансиона 
(доручак, ручак, ужина и вечера – класично послуживање) са расположивим смештајним 
капацитетом  процењеног броја ученика по партији, који предвиђа следећи план 
активности: оријентиринг, стрељаштво, еколошке радионице, постављање шатора, 
вечерње анимације, бабл фудбал, аир софт полигон. Сваком наставнику обезбедити 
посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, 



без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). Спортски терени морају 
бити у склопу објекта или у најближој околини објекта, а на располагању само ученицима 
Основне школе „Душко Радовић“ из Београда. 
 

ПОГЛАВЉЕ III, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, Партија 2, стр. 8 

 

УМЕСТО: 

 
СМЕШТАЈ: 

 
Смештај на Дивчибарама у хотелу са минимум три звездице, на бази седам пуних 
пансиона (доручак, ручак, ужина и вечера – класично послуживање) са расположивим 
смештајним капацитетом  процењеног броја ученика по партији, који предвиђа следећи 
план активности: оријентиринг, стрељаштво, еколошке радионице, постављање шатора, 
вечерње анимације, зип лине, бубл. фудбал, аир софт полигон. Сваком наставнику 
обезбедити посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и 
четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). 
Спортски терени морају бити у склопу објекта или у најближој околини објекта, а на 
располагању само ученицима Основне школе „Душко Радовић“ из Београда. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

СМЕШТАЈ: 

 
Смештај на Дивчибарама у хотелу са минимум две звездице, на бази седам пуних 
пансиона (доручак, ручак, ужина и вечера – класично послуживање) са расположивим 
смештајним капацитетом  процењеног броја ученика по партији, који предвиђа следећи 
план активности: оријентиринг, стрељаштво, еколошке радионице, постављање шатора, 
вечерње анимације, зип лине, бубл. фудбал, аир софт полигон. Сваком наставнику 
обезбедити посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и 
четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). 
Спортски терени морају бити у склопу објекта или у најближој околини објекта, а на 
располагању само ученицима Основне школе „Душко Радовић“ из Београда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГЛАВЉЕ III, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, Партија 6, стр. 12 

 

УМЕСТО: 

 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у Врњачкој Бањи у хотелу са минимум три звездице, са сопственом дискотеком, 
на бази једног пуног пансиона (доручак, ручак и вечера). Сваком наставнику обезбедити 
посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, 
без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом). 
 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у Врњачкој Бањи у хотелу са минимум три звездице, капацитета са минимум 100 
лежајева, са сопственом дискотеком, на бази једног пуног пансиона (доручак, ручак и 
вечера). Сваком наставнику обезбедити посебну собу, а за ученике обезбедити 
двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на 
спрат (собе са купатилом). 
 
 
 

ПОГЛАВЉЕ III, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, Партија 7, стр. 13 

 

УМЕСТО: 

 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у објекату капацитета  минимум 120 лежајева на Златибору или удаљеност 
објекта од центра Златибора у кругу од максимално 5 километара, са сопственом 
дискотеком, на бази два пуна пансиона (доручак, ручак и вечера). Сваком наставнику 
обезбедити посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и 
четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом, 
једно купатило највише на четири кревета). 
 

 

 

 

 

 
 



ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у хотелу са минимум две звездице, капацитета  минимум 100 лежајева на 
Златибору, на удаљености од центра Златибора у кругу од максимално 1 километар, са 
сопственом дискотеком, на бази два пуна пансиона (доручак, ручак и вечера). Сваком 
наставнику обезбедити посебну собу, а за ученике обезбедити двокреветне, трокреветне и 
четворокреветне собе, без помоћних лежајева и кревета на спрат (собе са купатилом, 
једно купатило највише на четири кревета). 
 
 
 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 




