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Наручилац:  
Економско-трговинска школа  
П а р а ћ и н 
Број: 449 
Датум: 13.02.2020. године 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ,Економско-трговинска школа у 
Параћину, Комисија за јавну набавку је припремила 
 

Измене и допуне конкурсне документације ЈН број 01 /2020 – Услуга извођења екскурзије ученика 2., 3. и завршног разреда  у школској 2020/2021. 
години 

У јавној набавци мале вредности:  
Врши се измена конкурсне документације: 
 
1.   У ДЕЛУ –III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 2., 3. И ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ, ОБЛИКОВАНУ 
ПО ПАРТИЈАМА 
 
На старни 5, 6 и 7 конкурсне документације   -   Измена се врши у делу табеларног приказа ПАРИЈЕ 1 и ПАРТИЈЕ 2.  
Све измене  су назначене ЦРВЕНОМ БОЈОМ .    
Мења се тако да сада гласи: 

ПАРТИЈА 1 
 

Екскурзија ПАРТИЈА 1 
Путни правац: Параћин-Гамзиград – Сремски Карловци – Београд-Параћин 
програм путовања ПРВИ ДАН: Полазак испред школе у  07.30 , путовање до Гамзиграда 

обилазак локалитета Фелиx Ромулијана . Путовање до Неготина – обилазак 
Мокрањчеве куће, Хајдук Вељковог конака и музеја краина. Ручак 
,могућност разгедања комплекса хидроцентрале Ђердап (само споља) и 
наставак путовања до Доњег Милановца, смештај у хотел, 
вечера,дискотека и ноћење 
ДРУГИ ДАН : доручак. Полазак за  Сребрно језеро, долазак у Лепенски 
Вир, обилазак  археолошког налазишта, наставак путовања преко Голупца, 
обилазак тврђаве, Сребрно језеро: разгледање и слободно време. Посета 
Виминацијума.  Ручак у ресторану. Наставак путовања до Сремских 
Карловаца. Посета Гимназијји и Саборној цркви, језгру градића са 
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фонтаном четири лава. Нови Сад-разгледање града са обиласком центра 
града-Синагога, Матица Српска, Српско Народно позориште. Организована 
шетња у градском језгру, Дунавска и Змај Јовина улица, Катедрала Имена 
Маријиног, Трг слободе и Градска кућа, слободно време, смештај, вечера,  
дискотека, ноћење. 
ТРЕЋИ ДАН: доручак. Напуштање хотела. Петроварадинска тврђава 
историјски локалитет. Панорамско разгледање Новог Сада од Сахат Куле. 
Полазак за Београд. Могућност посети Манастиру Крушедол. Београд-
посета Српској Академији наука и уметности, обилазак градских 
знаменитости-центар града, Калемегдан, слободно време. Долазак у 
Параћин је предвиђен око 21 час. 
 

трајање  3 дана /  2 полу пансиона и ручкови у Неготину и Виминацијуму 
време реализације Крај септембра/прва половина  октобра месеца 2020. године  
превоз Превоз високоподним аутобусима туристичке класе, старости до 10 година, 

са аудио-видео опремом, климом, бројем седишта који одговарају броју 
пријављених учесника путовања и прилагођеном структуром да се ниједно 
одељење не дели при распоређивању. Аутобуси потпуно технички 
исправни у складу са Правилником о начину обављања организованог 
превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019) 

аранжман обухвата Смештај на бази 2 полу пансиона и ручкови у Неготину и Виминацијуму, 
хотели 3*, осим хотела „Лепенски вир“ 2*, у собама 1/2, 1/3 или 1/4 собама 
са сопственим TWC (доручак, вечера), обиласци по програму путовања, 
улазнице, лиценцирани туристички водичи, по један за сваки аутобус, 
гратис места за одељењске старешине, лекара током путовања, путно 
здравствено осигурање, организациони и други трошкови 

пратиоци групе које 
обезбеђује понуђач 

- лиценцирани туристички водич  
- лекар  
 

број гратиса Један гратис на 18  плативих ученика. 
Гратис  за одељењске старешине 
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начин плаћања у осам месечних рата 

 
 

ПАРТИЈА 2 
 
 
Екскурзија  

 
ПАРТИЈА 2 

Путни правац:     Параћин-Сремска Митровица-Шабац-Бјељина-Бања Лука-Лозница-
Параћин 

 
програм путовања 1. Дан: Полазак аутобусом у 07:00 часова испред школе. 

Путовање са успутним паузама по потреби. Долазак у Засавицу 
(специјални резерват природе), потом посета археолошком 
локалитету Sirmium (Сремска Митровица). На путу до Шапца, 
свраћа се у Мишар. У Шапцу – ручак, потом разгледање старог 
града (тврђаве Заслон) и парка науке; одлазак у Бијељину (успутно 
свраћање у бању Дворови). Долазак у хотел. Вечера. Ноћење. 
2. Дан: Након доручка обилази се Етно село Станишићи, 
потом манастир Св. Василија Острошког, музеј Семберије 
(слободно време). Ручак у хотелу. Полазак за Бања Луку. По 
доласку обилазак града („Господске улице“) и реке Врбас. Након 
обиласка полазак у хотел на смештај. Вечера. Ноћење. 
3. Дан: Након доручка, обилазак тврђаве Кастел, Саборног 
храма Христа Спаситеља и Банског двора. Одлазак у национални 
парк Козара. Потом долазак у бању Лакташи. Ручак. Полазак ка 
Србији, свраћање у Лозницу и бању Ковиљачу, након тога одлазак у 
Тршић; Наставак путовања према Параћину. Вожња са успутним 
паузама по потреби групе. Долазак у вечерњим часовима. 

 
трајање  3 дана /  1 пун пансион у Бјељини, 1 полупансион у Бања Луци, 2 ручка 

(Шабац и Бања Лакташи) 
време реализације Крај септембра/ прва половина октобра месеца 2020. године  
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превоз Превоз високоподним аутобусима туристичке класе, старости до 10 година, 
са аудио-видео опремом, климом, бројем седишта који одговарају броју 
пријављених учесника путовања и прилагођеном структуром да се ниједно 
одељење не дели при распоређивању. Аутобуси потпуно технички 
исправни у складу са Правилником о начину обављања организованог 
превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019) 

аранжман обухвата Смештај на бази 1 пун пансион у Бјељини, 1 полупансион у Бања Луци, 2 
ручка (Шабац и Бања Лакташи) , хотели са 3* , у собама 1/2, 1/3 или 1/4 
собама са сопственим TWC (доручак, вечера), обиласци по програму 
путовања, улазнице, лиценцирани туристички водичи, по један за сваки 
аутобус, гратис места за одељењске старешине, лекара током путовања, 
међународно путно здравствено осигурање, организациони и други 
трошкови 

пратиоци групе које 
обезбеђује понуђач 

- лиценцирани туристички водич  
- лекар  
 

број гратиса Један гратис на  18 плативих ученика. 
Гратис  за одељењске старешине. 

начин плаћања у осам месечних рата 

 
У преосталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 
Понуђачи су дужни да приликом сачињавања понуде узму у обзир измене које су   дате  овим Изменама конкурсне документације. 

 
                Комисија за јавне набавке 
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