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ОСНОВНА ШКОЛА 

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

- Комисија за јавну набавку - 

Дел.бр.961/1 

Дана: 20.11.2014. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел/факс:013/741-300 

Тел:013/741-011 

Е-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/2012) Комисија за јавну набавку услуга-организовање екскурзија за ученике 

I-VIII разреда за школску 2014/2015.годину ЈН бр.3-III/2014, образована решењем 

дел.бр.940/1 од 04.11.2014.године, на постављена питања од стране потенцијалног 

понуђача ДОО „Matic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55а, даје одговор 

на следећа постављена 

 

П И Т А Њ А 

 

1. У конкурсној документацији је назначено да се превоз врши аутобусом или 

минибусом као и да се исправност превозног средства проверава на дан 

путовања. Међутим, у конкурсној документацији није назначено да ли 

школа има услов по питању старости аутобуса/минибуса. С обзиром да се и 

цена превоза разликује спрам старости аутобуса потребна нам је 

информација да ли школа има услов за старост истог? 

2. У конкурсној документацији код екскурзије за 8. разред назначено је да је у 

питању дводневна екскурзија, међутим у броју оброка назначено је 4 (два 

доручка, ручка и вечере) што би било 2 пансиона. То изискује 3 дана. 

Предпостављамо да је у питању штампарска грешка али вас молимо да на 

разјасните да ли је у питању дводневна или  тродневна екскурзија?  

 

ОДГОВОРИ – ПОЈАШЊЕЊА 

Одговор 1:  

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је пропуштено да се стави услов 

у погледу старости аутобуса/минибуса, а то је да исти буду стари до 10 година, 

тако да у конкурсној документацији у поглављу III свуда код дела текста „Превоз: 

за сваку партију „после речи „Аутобус/минибус“ се додају речи „до 10 година 

старости“. У скаду са овим биће Измењена и допуњена конкурсна документација и 

продужен рок за подношење понуда, а самим тим и датум и време отварања 

понуда. 

 

Одговор 2: 

Увидом у конкурсну документацију на страни 11 у последњем реду стоји 

„Планирани број оброка: 4 (два ручка, вечера и доручак)-односно вечера и доручак 

су написани у једнини тако да се не може тумачити да се реч „два“ односи и на 

њих. У предпослењем реду на истој страни стоји „Трајање: дводневна екскурзија 

(два дана)“. На следећој страни конкурсне документације (12 страна) детаљно је 
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изложен програм екскурзије за први и други дан, тако да нема дилеме да је у 

питању дводневна екскурзија ученика 8. разреда. 

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/2012) одговор се у писаном облику шаље 

заинтересованом лицу које је поставило питање и истовремено објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

Председник комисије 

Драгана Михајлов, дипл.правник 


