
 
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА 
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“ 
Гоце Делчева 41 
11070 Београд 
Број: 82 
Датум: 04.03.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
поступку услуга – извођење екскурзије за потребе Девете гимназије „Михаило Петровић 
Алас“ из Београда, ЈН бр. 1.2.1/15. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку у у отвореном поступку услуга – извођење екскурзије за потребе Девете 
гимназије „Михаило Петровић Алас“ из Београда, ЈН бр. 1.2.1/15. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 
1.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије за школску 
2015/2016, Партија бр. 1, део: У цену урачунати, страна 7 
 
 
 

 
Уместо: 

• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 
• трошкове водича; 
• трошкове лекара; 
• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују    
  оба); 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи; 
• трошкове платног промета; 

 
• трошкови организације путовања. 

 

 
Треба да стоји: 

 
• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 



• трошкове водича; 
• трошкове лекара; 
• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују    
  оба)- укупно 5 пари близанаца; 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи (2 детета); 
• трошкове платног промета; 

 
• трошкови организације путовања. 

2.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије за школску 
2015/2016, Партија бр. 2, део: У цену урачунати, страна 9 
 
 

 
Уместо: 

 
• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 
• трошкове међународног осигурања; 
• трошкове водича за сваки аутобус; 
• трошкове локалних водича према програму; 
• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• трошкове накнаде за лекара; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују 

оба); 
• боравишне туристичке таксе у хотелима; 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи; 
• трошкове платног промета; 
• трошкови организације путовања. 
 

 

 
Треба да стоји: 

 
• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 
• трошкове међународног осигурања; 
• трошкове водича за сваки аутобус; 
• трошкове локалних водича према програму; 



• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• трошкове накнаде за лекара; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују 

оба)- укупно 3 пара близанаца; 
• боравишне туристичке таксе у хотелима; 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи (4 детета); 
• трошкове платног промета; 
• трошкови организације путовања. 

 
 
3.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије за школску 
2015/2016, Партија бр. 3, део: У цену урачунати, страна 10 
 
 

 
Уместо: 

 
• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 
• трошкове међународног осигурања; 
• трошкове водича за сваки аутобус; 
• трошкове локалних водича према програму; 
• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• трошкове накнаде за лекара; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују 

оба); 
• боравишне туристичке таксе у хотелима; 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи; 
• трошкове платног промета; 
• трошкови организације путовања. 

 
 

 
Треба да стоји: 

 
• трошкове смештаја; 
• трошкове превоза; 
• трошкове међународног осигурања; 
• трошкове водича за сваки аутобус; 



• трошкове локалних водича према програму; 
• улазнице за културно-историјске комплексе; 
• улазнице за дискотеку; 
• трошкове накнаде за лекара; 
• гратис за вођу пута; 
• гратис за одељењског старешину; 
• гратис за 1 ученика на 25 ученика који плаћају; 
• гратис за  близанца (на једног близанца који плаћа, други не плаћа – уколико путују 

оба)- укупно 2 пара близанаца; 
• боравишне туристичке таксе у хотелима; 
• попуст 50% за ученике-децу запослених у школи (1 дете); 
• трошкове платног промета; 
• трошкови организације путовања. 

 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


