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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Наручилац обавештава заинтересована лица за јавну набавку бр. 

1/2019 – Екскурзије и рекреативна настава за ученике 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање 
 
Питање 1: за партију 11 и 12 пише: 
... накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 700,00 динара бруто по плативом 
детету (за децу из свог одељења), накнада за бригу о деци за вођу пута у износу од 
50,00 динара бруто по плативом детету (за сву плативу децу из седмог разреда)... 
  
Нејасно је да ли се накнада, за наставнике и вођу пута обрачунава само по детету или и 
по дану? 
 

Питање 2: да ли је предвиђена за дискотека сваке вечери за ученике 7. (једна 
дискотека) и 8. разреда (две дискотеке)? 
 
Питање 3: ЈН предвиђа гратисе за близанце, да ли ће се прецизирати за сваку партију 
број близанаца? 
 
Питање 4: За партију 12 пише: 
... Доручак. Одлазак у Нишку бању,. Обилазак. Повратак у хотел. Ручак. Одлазак у 
Јагодину – посета Музеју воштаних фигура, и Ђурђево брдо. Ручак. Повратак у 
Земун ... 
  
Да ли је последњи дан планирано 2 ручка (у хотелу у Нишу и плус додатни ручак у 
Јагодини)? 
 
Питање 5: на основу тражених параметара за хотел са 3* у Нишу, за  термин 18-
20.10.2019.,  ниједан хотел не може да потврди пред-резервацију за тражени термин! 
Да ли ће се мењати термин за партију 12. 
 

 

 

Одговор 1: Предвиђена накнада се обрачунава у износима од бруто 700,00 динара и 
бруто 50,00 динара по детету и по дану (примера ради: за тродневну екскурзију би 
накнада била 3х700,00 динара и 3х50,00 динара), а што је и наведено на странама 20 од 
67 и 21 од 67 конкурсне документације. 
   
Одговор 2: Да, предвиђене су дискотеке на тај начин. 
 
Одговор 3:  Тренутни податак о броју близанаца је следећи: 

- Први разред: 3 пара 
- Други разред: нема 
- Трећи разред: 2 пара 
- Четврти разред: нема 
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- Пети разред: 1 пар 
- Шести разред: нема 
- Седми разред: 1 пар 
- Осми разред: нема 

Наручилац напомиње да су ови подаци свакако поменљиви, а условљени су уписом и 
исписом из школе. 
 
Одговор 4: Не, планиран је један ручак у хотелу у Нишу. У опису се поткрала техничка 
грешка, али је у делу где је наведено шта цена аранжмана укључује на страни 15 од 67 
написано исправно. 
 
Одговор 5: Наручилац ће прихватити да понуђени термин, поред наведеног у 
конкурсној документацији, може бити и 3-5.10.2019. године. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 


