
ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ 

Коларчева бб, Колари 

Број: 789 

Датум: 21.11.2019. 

Место: КОЛАРИ 

Тел:026/4711-054 

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012 и бр.14/2015.) 

наручилац ОШ „Илија Милосављевић Коларац“  у Коларима даје: 

 

ОДГОВОРЕ 

На Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БР.4 /19 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ТА «Балканик» 
Пожаревац 
 
ПИТАЊА: 
1. -Prema vašem javnom pozivu prigovor na partiju broj 3 ekskurzija za 8. razred, deo programa za drugi dan. 
Realizovati sve navedene obilaske uz ručak na Kopaoniku nije realno. Zato predlažemo izmenu programa tako da se 
ručak koriti u Novom Pazaru. 
- Molimo Vas takođe da razmotrite našu primedbu na tražene termine u programu zato što su traženi hoteli tada 
zauzeti (pogotovo u dane vikenda). Predlažemo da odobrite mogućnost slobodnih termina u datom mesecu. 
 
2.-obzirom da se radi o principima javnog poziva neophodno je da Vas upozorimo na jedan detalj za partiju 2, 
ekskurzija od 5 .do 7. razreda u kojoj je navedena usluga za drugi dan doručak - odlazak u Lepenski Vir - zatim 
povratak u hotel u Kladovo zbog ručka! 
Verovatno je u pitanju lapsus, jer nelogično je, da zbog ručka, deca pređu 150 kilometra vožnje i u tom slučaju 
gubitka dragocenih tri sata vremena. Predlažemo izmenu u programu za drugi dan navedene partije- ručak u 
Golupcu. Time se relaksira tempo putovanja i program jednostavnije ispunjava.  

 
ОДГОВОРИ: 

 
Нисмо у могућности да променимо програм екскурзија из следећих разлога: 
 

Чланом 11. ст. 11. Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 30/2019) прописано је да се 

вишедневна путовања уговарају најмање на бази пуног пансиона, а једнодневна могу бити без 

оброка. Према томе, уколико би се ручак уговорио ван хотела, деца би у хотелу имала полу пансион, 

чиме би смо прекршили цитирану одредбу Правилника. Поред тога мислимо да је повољнија цена 

када се уговара пун пансион него када се уговара полупансион у хотелу, а ручак у другом објекту. 

Верујемо да би таква ситуација имала за последицу већу цену екскурзије. 

Други и најважнији разлог због кога не можемо да променимо програм екскурзија је то што је 

План и програм екскурзија саставни део Годишњег плана рада Школе за шк.2019/20.годину, који је 

предложило Наставничко веће, Савет родитеља је дао сагласност на план и програм екскурзија, 

усвојио га је Школски одбор, као највиши орган Школе. Да би се променио план и програм екскурзија 

неопходно је да Наставничко веће предложи Анекс Годишњег плана рада Школе, да Савет родитеља 

и на њега да сагласност и да га усвоји Школски одбор. Комисија за јавне набавке није овлашћена да 

на било који начин мења план и програм екскурзија 

 

Комисија за јавне набавке 


