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У вези са расписаном јавном набавком чији је предмет набавка Услуга организације и реализације 

екскурзије за ученике Основне школе„Др Арчибалд Рајс“ у школској 2018/2019. години  

број  набавке 1.2.3/2018. године, у складу са Конкурсном документацијом и чланом 63 Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бар. 124/2012) Предшколска установа ''Бошко Буха'' 

Палилула дана 16.11.2018. године доставља  заинтересованом лицу одговор на питања која је 

поставио у току поступка 

  ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА КОНКУРСНЕ            

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018./2019. ГОДИНИ 

 - ЈНМВ- БР 1.2.3/2018 

Поштовани, 

Молимо Вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и 

разредима сходно томе да се техничком  спецификација у сегменту броја гратиса тражи да понуђач 

одобри гратис за близанце и 50% попуста за децу радника  школе. Такође Вас молимо да нам 

доставите број одељенских старешина по партијама. 

 

ОДГОВОР : 

Поштовани ,  

 

 У питању je  техничке грешка у поглављу  УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА до које је дошло 

приликом израде конкурсне документације с обзиром да  ни у поглављу III  ОПИС УСЛУГЕ – 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ни у поглављу XV СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

није захтевано да деца радника школе имају попуст . 
Стога je   извршене измене конкурсне документације у УПУТСТВУ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА 

 на  страници  4 .тачка  3. где  je  грешкa уоченa извршена је корекција тако да иста сада 

 гласи :  

Партија 1. Један гратис за наставника на једно одељење  

један гратис на петнаест  (15) ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, 

друго 50%,  

Партија 2. Један гратис за наставник на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, 
друго 50%,  
Партија 3. Један гратис за наставник на једно одељење  

један гратис на десет  (10)ученика који плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, 
друго 50%,  
Партија 4. - Један гратис за наставник на једно одељење један гратис на десет  (10)ученика који 
плаћају, попуст за близанце једно дете плаћа 100%, друго 50%,  
 
У прилогу вам достављамо нову странице  бр. 4а    које  садржи  измене .  

Измена је објављена на Порталу. 

Број одељенских старешина по партијама је следећи: 

Партија 1. укупно 12 

Партија 2. укупно 12 

Партија 3. укупно 6 

Партија 4. укупно 6 

Бројно стање близанаца по партијама је следећи: 

 



Партија 1. укупно 2 пара 

Партија 2. укупно 2 пара 

Партија 3. укупно / 

Партија 4. укупно 2 пара 

 

Напомињемо да је број ученика у спецификацијама дат само оквирно, а да ће се тачан број знати 

тек након избора понуђача и спроведене анкете. 

  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 


