Република Србија
ОШ”Иво Андрић”
32308 Прањани
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Матични број: 07177291
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Деловодни број: 1185/2019 од 15.10.2019. године

ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ за школску 2019/2020. годину

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ бр. 6/2019

ПРАЊАНИ
ОКТОБАР 2019. године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности 6/2019 бр. 1167 од 4.10.2019.године и Решења о образовању Комисије за
јавну набавку мале вредности 6/2019 бр.1168 од 4.10.2019.године, врши се:

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
извођења наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020. годину
ЈНМВ бр. 6/2019

У делу III Конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
План и програм наставе у природи и екскурзије Основне школе “Иво Андрић” из
Прањана за школску 2019/2020. годину мења се и гласи:
ПАРТИЈА БРОЈ 1 – нови термин март 2020.године
Настава у природи 1- 4 разредa ПРАЊАНИ (са издвојеним одељењима) – БАЊА
ВРУЈЦИ
Релација:1. БРЕЗНА -ПРАЊАНИ - КАМЕНИЦА – ДИВЧИБАРИ - БАЊА ВРУЈЦИ
Аранжман треба да обухвата:
Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким
аутобусом (климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања
организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019);
смештај у собама са купатилом;
здравствену заштиту 24 сата;
смештај на бази 7 пуних пансиона + ужина;
рекреатор;
аниматор;
боравишна такса и осигурање,
1 гратис ученик на 10 плативих од укупног броја деце која иду на наставу у природи;
гратис за учитеља
организацију путовања и стручно вођство пута испред агенције
Начин плаћања: у месечним ратама до 10. јуна 2020. год.

Врема реализације:
НОВИ ТЕРМИН: МАРТ 2020.године (8 дана , 7 ноћења)

Оквирни број: око 100 ученика и 14 учитеља.
Број ученика у заинтересованим одељењима Основне школе ,,Иво Андрић'' Прањани у
школској 2019/2020. години:
Матична школа:
I - IV РАЗРЕД ..... 53
Издвојено одељење у Коштунићима ......4
Издвојена одељења Брезна, Теочин и Срезојевци ...16
Издвојена одељења Каменица, Гојна Гора и Богданица ....29
Издвојена одељења: (Брезна, Теочин и Срезојевци 16 ученика + 4 учитеља – узимање и
повратак деце станица „Мицина кафана“ )
Издвојено одељење у Коштунићима ......4 ученика + 1 учитељ – узимање и повратак деце у
Прањанима испред Дома културе)
Издвојена одељења: (Каменица, Гојна Гора и Богданица 27 ученика + 5 учитеља узимање и повратак деце испред школе у Каменици)
Дестинација: Бања Врујци
Садржај:
1. дан: Прањани – Бања Врујци
Полазак у раним јутарњим часовима са спортског игралишта школе (у 08:00). Дневна вожња до
Бање Врујци ( преко Дивчибара), уз планиране паузе и долазак у поподневним часовима (око 13:00
часова). Смештај у објекат. Први оброк -ручак. Забавне активости (анимација у дискотеци).
Ноћење.
2. дан - 7. дан: Бања Врујци
Активности које укључује настава у природи - настава, обука и усавршавање технике пливања,
игра на теренима објекта,спортско – рекреативне активности сазнајног карактера, коришћење
садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором.
8. дан: Бања Врујци - Прањани
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Напуштање објекта. Посета
Музеја камена ( улазнице ) у близини Бање Врујци. Дневна вожња до Прањана, са успутним
паузама по договору. Долазак у Прањане, испред школе, у поподневним часовима, до 20:00
часова.
Смештај:
Смештај у хотелу са најмање три звездице уз коришћење затвореног и отвореног базена.
Смештај ученика у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама са купатилом
(помоћни лежај се не може користити као «кревет» у смислу као наведено, као ни кревети на
развлачење и кревети на спрат – собе не смеју имати кревете на спрат). Објекат мора да има
просторију за учење, спортски терен у склопу/непосредној близини хотела, дискотеку, уређен
простор око објекта за безбедан боравак деце, објекат обезбеђен од главне саобраћајнице. Објекат
мора имати службу која пружа 24-часовну здравствену заштиту. Организатор мора понудити
објекат у којем постоји инфраструктурна и техничка могућност за организацију спортскорекреативних активности (све време боравка), организацију културно-забавних активности (све
време боравка).

Исхрана:
Седам пуних пансиона који подразумевају следеће: - доручак, ручак, вечера, ужина, на бази
класичног послужења-мени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт

ПАРТИЈА БРОЈ 2 – остаје стари термин 25.април 2020.г.

ЕКСКУРЗИЈA I - IV разред - ПРАЊАНИ– ТОПОЛА—АРАНЂЕЛОВАЦОРАШАЦ
Релација: КАМЕНИЦА – ПРАЊАНИ – БРЕЗНА – ТОПОЛА – АРАНЂЕЛОВАЦ –
ОРАШАЦ
Полазак за ученике и наставнике из издвојених одељења школе у Каменици, Богданици и Гојној
Гори испред школе у Каменици у 07:30. Полазак за ученике и наставнике из матичне школе и
издвојеног одељења у Коштунићима испред Дома културе у Прањанима у 07:45 сати. Полазак за
ученике и наставнике из издвојених одељења у Теочину, Брезни и Срезојевцима испред „Мицине
кафане“ у 08:00. Дневна вожња до Тополе.

Садржаји: Обилазак Опленца (посета Маузолеја, Петрове куће и Карађорђевог конака). Вожња
до Аранђеловца (посета пећине Рисовача и обилазак бањског парка) Вожња до Орашца (посета
Карађорђевог музеја у Орашцу).

Аражман треба да обухвата:
Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким
аутобусом (климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања
организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019);
Један гратис на 10 плативих ученика
Потребан број гратиса за одељењске старешине и вођу пута
Пратиоц групе испред агенције
Начин плаћања: у ратама – до 10.јуна 2020.г.
Време реализације: 25. април 2020.године.
Оквирни број: око 100 ученика

ПАРТИЈА БРОЈ 3 – нови термин почетак априла 2020.године

ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈA V и VI разреда : Прањани – Дивчибаре – Лелић Ваљево – Текериш – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Шабац – Мишар –
Бранковина – Прањани
Релација за 1. дан.:
Узимање и повратак ученика из издвојеног одељења школе у Брезни на станица
„Мицина кафана“ ( 22 ученика и 2 наставника)
Узимање и повратак деце из матичне школе у Прањанима испред Дома културе (22
ученика и 2 наставника)
Узимање и повратак ученика из издвојеног одељења школе у Каменици испред
школе ( 17 ученика + 2 наставника)
Путовање преко Богданице до Дивчибара. Пауза за доручак на Дивчибарама. Одлазак до
Ваљева (посетити: манастир Лелић, Тешњар, Муселимов конак и Народни музеј Ваљева)
Наставак вожње до Лознице (посета Текеришу музеју Церске битке). Вожња до Троноше
(посета музеју Вуковог раног школовања и спомен - чесме Девет Југовића) Вожња до
Тршића (посета спомен комплекса ,опционо - слободно време). Вожња до Бање Ковиљаче.
Смештај у хотелу СРЦ „ЕМ“ на бази полупансиона (вечера, ноћење и доручак)
Релација за 2. дан.: Након обиласка Бање Ковиљаче наставак пута ка Шапцу
(разгледање Шапца, посета Народног музеја – Полугимназије, обилазак тврђаве Стари
град –Заслон, разгледање тј.пешачка тура кроз центар града уз пратњу локалног водича –
слободно време, посета и разгледање инсталација у „Парка науке“) Вожња до Мишара
(посета Музеја Мишарске битке) Пролазни ручак (где буде изводљиво) Наставак пута ка
Ваљеву и посета комплекса у Бранковини. Повратак у Прањане.
Садржаји:
1.дан
Полазак у раним јутарњим часовима преко Богданице до Дивчибара
Пауза за доручак на Дивчибарама
Одлазак до Ваљева , где треба посетити: манастир Лелић, Тешњар, Муселимов
конак и Народни музеј Ваљева.
Наставак пута ка Лозници и посета Текеришу (музеј Церске битке)
Одлазак до манастира Троноше и посета музеју Вуковог раног школовања и
спомен - чесме Девет Југовића
Одлазак до Тршића и посета спомен комплекса ( опционо - слободно време)
Наставак пута до Бање Ковиљаче, смештај, вечера, дискотека и ноћење
2. дан

доручак, обилазак Бање Ковиљаче (парк, Кур-салон) и наставак пута ка Шапцу
разгледање Шапца (посета Народног музеја – Полугимназије, обилазак тврђаве
Стари град (Заслон),разгледање тј.пешачка тура кроз центар града уз пратњу
локалног водича – слободно време
посета и разгледање инсталација у „Парка науке“
одлазак до Мишара и посета Музеја Мишарске битке
пролазни ручак (где буде изводљиво)
наставак пута ка Ваљеву и посета комплекса у Бранковини.
Повратак у Прањане
Аранжман треба да обухвата:
Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким
аутобусом (климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања организованог
превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019)

Смештај на бази једног полупансиона (вечера и доручак) у хотелу
„ЕМ“ на бази полупансиона (вечера, ноћење и доручак)

СРЦ

ручак
улазнице по програму
улазнице за дискотеку
боравишна такса и осигурање
један гратис на 12 плативих ученика
потребан број гратиса за одељењске старешине
пратиоца групе испред агенције
лекара пратиоца и трошкове лекара пратиоца
узимање и повратак деце у издвојеним oдељењима у Каменици и Брезни.
Начин плаћања: у месечним ратама до 10. јуна 2020. године
Време реализације: НОВИ ТЕРМИН - ПОЧЕТАК АПРИЛА
2020.године
Оквирни број: око 48 ученика + 6 разредних старешина

ПАРТИЈА БРОЈ 4 - нови термин почетак априла 2020.године

ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈA VII и VIII разреда : Прањани – Баточина Гамзиград - Неготин – Кладово – Лепенски вир– Голубац – Сребрно језеро Прањани
Узимање и повратак ученика из издвојеног одељења школе у Каменици испред
школе ( 9 ученика + 2 наставника)

Узимање и повратак деце из матичне школе у Прањанима испред Дома културе (28
ученика и 2 наставника)
Узимање и повратак ученика из издвојеног одељења школе у Брезни на станица
„Мицина кафана“ ( 9 ученика и 2 наставника)
Релација за 1. дан.:КАМЕНИЦА – ПРАЊАНИ – БРЕЗНА – КРАГУЈЕВАЦ – БАТОЧИНА
–ГАМЗИГРАД (обилазак локалитета „Felix Romuliana“) – НЕГОТИН (посетити: Музеј
Крајине, хајдук Вељкову кућу и родну кућу С.С. Мокрањца) –КЛАДОВО (смештај и
ноћење)
Релација за 2. дан. КЛАДОВО (посета ХЕ „Ђердап I) – ЛЕПЕНСКИ ВИР (посета
наведеног локалитета) – ГОЛУБАЦ (разгледање голубачке тврђаве и пролазни ручак) –
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО (обилазак) - ПРАЊАНИ

Садржаји:
1. дан
Полазак из Прањана у раним јутарњим часовима, преко Крагујевца и Баточине уз
паузу за доручак
Одлазак до локалитета „Felix Romuliana“ у Гамзиграду уз успутну паузу око
Бољевца
наставак пута ка Неготину где треба посетити: Музеј Крајине, хајдук Вељкову кућу
и родну кућу С.С. Мокрањца
одлазак до Кладова, смештај, вечера, дискотека и ноћење
2. дан
Доручак и посета ХЕ „Ђердап I “(што раније у првој тури) и наставак пута
Ђердапском магистралом
Посета локалитета „Лепенски вир“ и наставак пута ка Голупцу
Посета и разгледање голубачке тврђаве (нивои прилагођени узрасту ученика) и
пролазни ручак (где буде изводљиво, нпр.ресторан Голубачки град)
посета Сребрног језера ( опционо у зависности од пролазног времена и времена
потребног за законски повратак ученика кући)
повратак у Прањане преко Пожаревца, уз успутну паузу (опционо у Крагујевцу)
Аранжман треба да обухвата:
Превоз на релацији у оба правца удобним, висококомфорним туристичким
аутобусом (климатизованим) у складу са Правилником о начину обављања организованог
превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019)

Смештај на бази једног полупансиона (вечера и доручак) у хотелу
„ЂЕРДАП“ у Кладову, на бази полупансиона (вечера, ноћење и доручак)
ручак

улазнице по програму
улазнице за дискотеку
боравишна такса и осигурање
један гратис на 12 плативих ученика
потребан број гратиса за одељењске старешине
пратиоца групе испред агенције
лекара пратиоца и трошкове лекара пратиоца
узимање и повратак деце у издвојеним oдељењима у Каменици и Брезни.
Начин плаћања: у месечним ратама до 10. јуна 2020. године
Време реализације: НОВИ ТЕРМИН – ПОЧЕТАК АПРИЛА
2020.године.
Оквирни број: око 45 ученика + 6 разредних старешина
При састављању понуда, понуђачи су дужни да воде рачуна о радном времену код
планираних разгледања локалитета, као и о евенуталним државаним празницима, односно
школском календару за школску 2019/2020, тако да планирано путовање не буде
организовано у дане распуста и државних празника.

НАПОМЕНА:
Број ученика за свак партију, односно број одраслих (наставници и вођа пута)
1.партија – 108 ученика + 14 учитеља – неко од њих је и вођа пута
2.партија – 108 ученика + 14 учитеља – неко од њих је и вођа пута
3.партија – 48 ученика + 6 наставника - неко од њих је и вођа пута
4.партија – 45 ученика + 6 наставника - неко од њих је и вођа пута

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена

Комисија за јавну набавку

