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  Основна школа „Ћеле кула” 

18108 Ниш, Радних бригада 28 
Тел./факс (018) 232-979, 533-017  
Е-mail: oscelekula68@gmail.com 

 
Број: 01-392/6-2016 
Датум: 21.10.2016. 
                                 
 
 

На основу члана 63. ст. 2, 3. и 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга брoj 1.2.2 за 2016. 
годину – набавка услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и наставе у 
природи ученика од 1. до 4. разреда за потребе Основне школе ,,Ћеле кула“  Ниш, за 
школску годину 2016/2017, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења 
конкурсне документације: 
                                                   

Питање бр. 1.  
Колики је број учитеља/разредних старешина по години који ће ићи на екскурзију? 

Одговор на питање бр. 1. 
- Партија 1. - 4 наставника 
- Партија 2. - 4 наставника 
- Партија 3. - 6 наставника 
- Партија 4. - 2 наставника 
- Партија 5. - 8 наставника 
 

Питање бр. 2.  
Да ли је меницу и менично овлашћење неопходно доставити приликом подношења понуде 
или је могуће приликом закључења споразума по добијеним партијама? 

Одговор на питање бр. 2. 
Неопходно је доставити и приликом подношења понуде. 
 

Питање бр. 3.  
Да ли је довољно потписати један модел уговора за све партије или за сваку партију 
посебно? 

Одговор на питање бр. 3. 
За сваку партију за коју се подноси понуда потребно је приложити посебан модел 
уговора. 

 
Питање бр. 4.  

Код партије 3. у програму стоји да 2. дана по плану деца имају: обилазак Дрвенграда, 
вожња Шарганском осмицом, ручак, обилазак језера Перућац и повратак у Ниш. Искрено, 
мислимо да није могуће да се све обиђе за 1 дан и да се стигне у Ниш до 21 сат. Молим 
Вас да још једном проверите тај програм. 

Одговор на питање бр. 4. 
Остајемо при програму. 
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Питање бр. 5.  
Код партије 5. у делу ИСХРАНА стоји 7 пуних пансона, а у делу ТРАЈАЊЕ стоји 7 дана. 
Молим Вас да ми разјасните само да ли деца имају 7 дана и 6 пансиона или 8 дана и 7 
панисона. 

Одговор на питање бр. 5. 
7 пуних пансиона и 7 ноћења. 

 
Питање бр. 6.  

Техничком документацијом за наставу у природи предвидели сте реализацију исте у 
Деспотовцу у мају 2017. У траженом термину нема слободних места о чему поседујемо 
изјаву објекта у Деспотовцу. Једини слободан термин је почетак марта 2017. Молим за 
изјашњење у ком другом месецу тражите реализацију. 

Одговор на питање бр. 6. 
Мај месец је једини термин који, с обзиром на друге планиране активности, одговара.  

 
Питање бр. 7.  

Техничком документацијом за наставу у природи предвидели сте бројно стање ученика 
143. Ниједан објекат у Деспотвцу нема капицете да прими све у једном термину, те је 
неопходно поделити групу и извести наставу у природи у две групе. Молим за изјашење. 

Одговор на питање бр. 7. 
Не постоји сметња да настава у природи буде организована у две групе. 

 
 
 

У Нишу, 21.10.2016. године 
 
 
 
 
 
 
 
 


