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Основна школа „Радоје Домановић“ 

Булевар Уметности бр. 31; 11070 Београд - Нови Београд 

Датум: 04.09.2018. год. 

Дл. број: 490-1 

 

 
 

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 бр. 425 од 24.08.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18 – 

„Извођење екскурзије и наставе у природи“ (у даљем тексту: Конкурсна 

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

наручиоца Основна школа „Радоје Домановић“ из Београда, у законском року објављује, 

свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке - услуга  

бр. 01/18 – „Извођење екскурзије и наставе у природи“  

 

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

захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто: 

 

Питања/захтеви за појашњења:  
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Одговори/појашњења:  

 

С обзиром да је заинтересовано лице поново навело идентични цитат конкурсне 

документације као при претходном указивању-питању, тај део нећемо цитирати, већ само 

конкретно питање-указивање, на које дајемо следећи одговор: 

 

Уговор, као, и пре свега, двострани правни акт, рађа права и обавезе између две уговорне 

стране што имплицира да се трећа страна не треба и не сме мешати, нити директно тај 

уговорни однос може по правима и обавезама утицати на њу. Сходно наведеном, школа као 

Наручилац и државни орган је у довољној мери иницирала предлог и уоквирила начин на 

који би требало да две уговорне стране уреде своје односе, без прецизирања да ли ће и која 

од њих и у којој мери детаљније или обимније да уреди своје односе. Другим речима, сасвим 

је на јасан начин предочено да се очекује да се две стране (организатор путовања и учитељ) 

требају довести у облигациони однос у складу са позитивним прописима (уговор о делу или 

уговор о допунском раду) који свакако треба бити теретан, о чему је одлучио крајњи платац-

родитељ („надокнада за учитеља по дану (у зависности од броја дана), по ученику у бруто 

износу од 791,14 динара по одлуци савета родитеља (у нето износу од 500,00 динара“) и 

где је потребно да се припадајући порез урачуна у цену, што је Наручилац сматрао као своју 

обавезу да предочи будућим уговарачима, док су рокови измирења тих надоканда 

остављени на дипсозицији уговорних страна, у складу са горе наведеним, као и све остали 

детаљи које две стране буду сматрали за битне. 

 

На крају, не можемо да се не осврнемо на неосновану тврдњу заинтересованог лица у вези 

идентитета јер исти ни у ком случају нисмо навели. Идентитет представља лично име, 

назив, пословно име, холограм... и сл, а како Наручилац ни једно од наведених, као ни шта 

слично, није навео, исти је у потпуности извршио своју обавезу нормирану у члану 14. став 

1. тачка 3) ЗЈН („чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава.“).   

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18 
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