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КОВИН 

 
На основу чл. 63., ст. 3.,  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''  

бр. 124/2012), Комисија за јавну набавку, бр. 17 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И  

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од  I до  VIII разреда у школској 2016/2017 год.  

Наручиоца  ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, потенцијалном Понуђачу ДОО ''Matic 

Turist'', из Ковина, ул  Светозара Марковића, бр. 55 а, даје додатне информације и 

појашњења у вези са питањима постављеним путем meilа дана 04.10.2016.год., а ради 

припремања понуде 

ПИТАЊА 

Питање 1. 

Тачка 1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И 

ОПИС  УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  

За све ПАРТИЈЕ:  

''Који је број одељења по сваком разреду''. 

 

Питање 2.  

Тачка 1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И 

ОПИС  УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  

ПАРТИЈА1: екскурзија ученика I разреда, релација Ковин-Свилајнац-Смедерево-Ковин  

''Према тендерској документацији тражени обиласци су  Природњачки центар 

Свилајнац, а у оквиру њега музејска поставка, 3D биоскоп и Дино парк. Контактирали 

смо природњачки музеј и добили одговор да  3D биоскоп није у функцији за посетиоце, 

већ само за научне скупове. Да ли школа жели неку алтернативу за биоскоп, мада је 

сама посета музејског дела и Дино парка прилично садржајна''. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

1. Одговор на питање 1. 

 

Појашњења и информације у вези тачке 1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА, РОК И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА, за све партије:  

 

 У конкурсној документацији за сваку партију приказан је број ученика и то 

минималан број ученика који подразумева 60% од укупног броја ученика по  

разредима, а који број је потребан за реализацију екскурзије  и максималан број 

ученика који подразумева укупан број ученика по разредима. 

 Из напред наведеног, а с обзиром  да је конкурсном документацијом за све 

партије утврђен планирани број ученика, на основу којег се и исказије калкулација 



цене за сваку од партија  код сачињавања понуде није од утицаја број одељења по 

разредима, те из тих разлога то и није наведено у конкурсној документацији. 

 Ради детаљнијег појашњења достављамо Вам податке. 

1)  1. разред- 2 одељења,  

2)  2. разред -3 одељења,  

3)  3. разред- 3 одељења,  

4)  4. разред- 2 одељења,  

5)  5. разред- 2 одељења,  

6)  6. разред- 3 одељења,  

7)  7. разред- 3 одељења,  

8)  8. разред- 3 одељења. 

 

2. Одговор на питање 2. 

 

Појашњења и информације у вези тачке  1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА, РОК И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  

ПАРТИЈА1: екскурзија ученика I разреда, релација Ковин-Свилајнац-Смедерево-Ковин  

део Садржаји 

 

 У конкурсној документацији за Партију 1. наведени су програмски садржаји из 

програма рада Природњачког центра Свилајнац.  

 Уколико у време реализације екскурзије неки од програмских садржаја, услед 

измене програма рада Природњачког центра не могу да се реализују прихватљива ће 

бити понуда Понуђача који у понуди наведе програмске садржаје које нуди 

Природњачки центар. У конкретном случају прихватљива ће бити понуда у којој 

Понуђач у оквиру програмских садржаја нуди обилазак Природњачког центра, 

музејских поставки,  изложби и''Дино парка'', 

 

   

 

У складу са одредбама чл. 63., ст. 3 ., Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС''  бр. 124/2012),одговор се у писаном облику, на исти начин на који је 

достављен од стране подносиоца, путем meilа прослеђује заинтересованом лицу, који је 

поставило питања и истовремено објављује на порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. 

 

                                                                                                      Председник 

                                                                                            Комисије за јавну набавку 

                                                                                           

                                                                                                     Секљ Јожеф 


