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Страна 1 од 1 

ОШ „Бранко Радичевић“ - Београд    

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 15.08.2018. год. 

Број ЈН: 02/18 

 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације за поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног 

споразума бр. 02/18 – Екскурзије, излети, настава у природи (у даљем тексту: 

Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 

Комисија) наручиоца Основне школе „Јелена Ћетковић“ из Београда, у законском року 

објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за јавну набавку са циљем закључења оквирног споразума - услуге бр. 02/18 – 

„Екскурзије, излети, настава у природи“  

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање 

заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

1. Питање: Наиме,у партији 10, на страни 52 стоји : 

Први дан: Полазак из Београда у раним јутарњим часовима. Обилазак неког од доле 

наведених садржаја. Пауза за ручак.   

 

С обзиром на чињеницу да је смештај организован на бази 2 пуна пансиона, овај наведени 

ручак је додатни ручак у програму.  

 

Питање: да ли сте као наручилац предвидели само време и место,  које подразумева 

ручак, где ће деца појести оно што су понела, тј. ручаће оно што купе и што постоји на 

месту на коме се прави пауза за ручак и сл? Или сте предвидели да и овај, додатни ручак 

буде укалкулисан у цену ? 

 

Одговор Комисије на питање бр.1: 

Како је Наручилац и навео у конкурсној документацији „Пауза за ручак“, с тога исти мора 

бити укалкулисан у цену. 

Комисија за јавну набавку са циљем закљ. ОС бр. 02/18 

 

Напомена: Овај документ са логом Наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 


