
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), а у вези јавне набавке услуга – услуге организације излета и екскурзија, редни 
број набавке 1.2.2/1/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 
достављамо вам: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА - 2 
 
Питање: Желимо да се инфромишемо и да предложимо промену термина извођења 
екскурзије 8-ог разреда по партији 8.  
Наиме, хотел Лепенски вир, који је једини у Доњем Милановцу нас је обавестио да нема места 
у траженим терминима и да је свим агенцијама понудио термин 04./06.04.2020. У прилогу 
достављам емаил и потврду предрезервације хотела. 
Да не бисте обиустављали ЈН за 8. разред, предлажемо измену термина. 
 
Одговор: Наручилац је извршио Измену конкурсне документације у делу партије 8. 
 
 
Питање: Молимо исправку тендерске документације у партији 8. – ексурзија ученика 8. 
разреда. Треба да стоји „смештај у хотелу са 2*“, пошто је хотел у Доњем Милановцу 
категорисан са 2* а не три. 
 
Одговор: Наручилац је извршио Измену конкурсне документације у делу партије 8. 
 
 
Питање: Колико има близанаца по раредима? 
 
Одговор: Број близанаца по разредима је следећи: 

I разред  – 2 пара близанаца 

II разред  – нема 

III разред  – 3 пара близанаца 

IV разред  – 3 пара близанаца  

V разред  – 1 пар близанаца  

VI разред  – 1 пар близанаца   

VII разред  – 1 пар близанаца  

VIII разред  – 5 пара близанаца  

 
 
Питање: Да ли ће наручилац, с обзиром на чињеницу да хотел нема слободних капацитета у 
траженим терминима за партију 8., променити свој захтев око термина или ће прихватити 
потврде предрезервације од стране хотела за било који други термин који је слободан? 
 
Одговор: Наручилац је извршио Измену конкурсне документације у делу партије 8. 
 
 
Питање: Молимо вас да наведете један/број планираних ученика, за све партије, како би могли 
израчунати понуду са јединственом ценом. Понуде са варијантама нису дозвољене. Нпр. Да ли 
да за партију 1. израчунамо понуду за 100 или 110 ученика... 
 
Одговор: Како је наведено у тачки 7.9.2 Конкурсне документације, родитељи ће дати писану 
сагласност за извођење излета/екскурзија након избора најповољније понуде, када добију 



информацију о цени. Наведени број ученика је оријентациони.Наручилац задржава право да 
обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета 
ове јавне набавке, а у складу са Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и 
другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. гласник – Просветни гласник РС“, бр. 
7/10), у случају да се не прибави нужан услов од 80% прибављених писмених сагласности 
родитеља ученика истог разреда.  
 
 
 


