
ПРАВНО – ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД 

Светогорска 48 

11000 Београд  

Број: 92/6-2017 

Датум: 20.02.2017. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном 
поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије, за потребе Правно - пословне школе 
Београд из Београда, ЈН бр. 1.2.1/17.  
 

 

ПИТАЊЕ:  

 

„Поштовани, у делу конкурсне документације наведени су следећи додатни услови 
које понуђачи треба да испуне: 

1)      У погледу финансијског капацитета услов је: 

            Партија број 1 

            пословни приход, односно приходи од продаје добара и услуга или закупа од           

            стране тржишних организација (к-то 742100 - за друга правна лица која користе 

            контни оквир за буџетски систем) од минимум 8.000.000,00 динара у 2013, 2014. 

            и 2015. години; 

            Партија број 2 

            пословни приход, односно приходи од продаје добара и услуга или закупа од  

            стране тржишних организација (к-то 742100 - за друга правна лица која користе 

            контни оквир за буџетски систем) од минимум 8.000.000,00 динара у 2013, 2014. 

            и 2015. години. 

3)      У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у претходне три      

школске године (2013/14, 2014/15 и 2015/16)  имао искуства у реализацији ђачких 
екскурзија и то минимум 60 (шездесет) реализованих екскурзија у иностранству са 
преко 100 ученика по појединачној екскурзији. 



  

Мислимо да су наведени тражени додатни услови под тачком 1. и тачком. 3. у 
супротности: - у тачки 1. од понуђача се тражи да је остварио пословни приход у 2013, 
2014 и 2015. години у износу од најмање 8.000.000,оо динара, а да се самим тим у 
тачки 3. тражи да је понуђач у 2013/14, 2014/15 и 2015/16. реализовао најмање 60 
екскурзија у иностранству са преко 100 ученика по појединачној екскурзији. Мишљења 
смо да се овакав захтев коси са клаузулама Закона о јавним набавкама, да 
фаворизује врло мали број потенцијалних понуђача и да су захтеви у супротности и 
непотребни из разлога што понуђач који испуњава услов из тачке 3. неће имати овако 
мали захтевани пословни приход наведен у тачки 1. Сагласно са тим треба задржати 
услов из тачке 1. који је за реализацију ових путовања довољав, док услов из тачке 3. 
треба или укинути или свести на најмање 20 изведених ино екскурзија, што је 
адекватан траженом приходу наведеном у тачки 1.“ 

 

 

ОДГОВОР:  

 
 

Наручилац ће у циљу обезбеђења веће конкуренције извршити измену конкурсне 

документације. 

 

Измена гласи: 

 

3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у претходне три школске 
године (2013/14, 2014/15 и 2015/16)  имао искуства у реализацији ђачких екскурзија 
и то минимум 30 (тридесет) реализованих екскурзија у иностранству са преко 100 
ученика по појединачној екскурзији. 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


