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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке услуга -  извођење екскурзије и 
наставе у природи, за потребе Основне школе „Душко Радовић“ из Београда, ЈН бр. 
1.2.2/19. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ; ПАРТИЈА БРОЈ 1; страна 7 

 

УМЕСТО 

У цену урачунати: 

 

 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране; 

 1 рекреатор на  2 одељења; 

 засебан простор за реализацију наставе; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 17 учитеља; 

 гратис за 1 ученика по одељењу (17 одељења); 

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 
 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 788,57 

динара по дану (осам дана, седам ноћења) по ученику у бруто износу 

(788,56x8=6308,56); 



 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која гратис 

остварују по основу „једног гратиса по одељењу“.  

 80% дневница исплатити наставнику најкасније 5 дана пред путовање, а осталих 

20% до последњег наставног дана текуће школске године, независно од динамике 

уплате родитеља 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

У цену урачунати: 

 

 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране; 

 1 рекреатор на  2 одељења; 

 засебан простор за реализацију наставе; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 9 учитеља; 

 гратис за 1 ученика по одељењу (9 одељења); 

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 
 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 788,57 

динара по дану (осам дана, седам ноћења) по ученику у бруто износу 

(788,56x8=6308,56); 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која гратис 

остварују по основу „једног гратиса по одељењу“.  

 80% дневница исплатити наставнику најкасније 5 дана пред путовање, а осталих 

20% до последњег наставног дана текуће школске године, независно од динамике 

уплате родитеља 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ; ПАРТИЈА БРОЈ 2; страна 8 

 

УМЕСТО 

 

У цену урачунати: 

 

 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране; 

 1 рекреатор на  2 одељења; 

 засебан простор за реализацију наставе; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 17 учитеља; 

 гратис за 1 ученика по одељењу (17 одељења); 

 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 
 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 788,57 

динара по дану (осам дана, седам ноћења) по ученику у бруто износу 

(788,56x8=6308,56); 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која гратис 

остварују по основу „једног гратиса по одељењу“.  

 80% дневница исплатити наставнику најкасније 5 дана пред путовање, а осталих 

20% до последњег наставног дана текуће школске године, независно од динамике 

уплате родитеља 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

 

У цену урачунати: 

 

 трошкове превоза; 

 трошкове смештаја и исхране; 

 1 рекреатор на  2 одељења; 

 засебан простор за реализацију наставе; 

 трошкове лекара; 

 гратис за 8 учитеља; 

 гратис за 1 ученика по одељењу (8 одељења); 



 трошкове здравственог осигурања; 

 трошкове платног промета; 

 трошкови организације путовања. 

 
 

 У цену аранжмана урачунати накнаду за бригу о деци – за наставнике 788,57 

динара по дану (осам дана, седам ноћења) по ученику у бруто износу 

(788,56x8=6308,56); 

 Наведени износ надокнаде за бригу деце се плаћа, изузев деце која гратис 

остварују по основу „једног гратиса по одељењу“.  

 80% дневница исплатити наставнику најкасније 5 дана пред путовање, а осталих 

20% до последњег наставног дана текуће школске године, независно од динамике 

уплате родитеља 

 

 
 
 

Измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


