
У  складу са одредбом  члана 63. Закона о јавним  набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15,) 

Наручилац одговара на захтев за додатна образложења Конкурсне 

документације и Измена Конкурсне документације, у поступку јавне 

набавке услуга – Извођење екскурзија за ученике у школској 2016/2017 

години, редни број набавке 1/2015 

 

Питање: 

 

1. У одговору на питање шта значи услов „минимум збирно“ који се 

појавио у Измени Конкурсне документације, на страни који носи 

број 12Б/61, где је на почетку странице наведено „б) За партију 4. 

- да је понуђач остварио пословни приход минимум збирно.“, у 

одговору сте навели да минимум збирно значи збирно за 2012, 

2013. и 2014. пословну годину (38 милиона динара укупно за те 

три године) 

 

У односу на објављени одговор, истичемо да се тај износ нигде не спомиње у услову 

који се тиче финансијског капацитета. У складу са тим, потребно је да извршите 

Измену Конкурсне документације, те јасно и прецизно дефинишете услов у погледу 

финансијског капацитета. А посебно са разлога што се изворном тексту 

Конкурсне документације спомиње износ од 39 милиона. 

 

Одговор:  

Услов у погледу финансијског капацитета је јасно и прецизно дефинисан 

објављивањем измене Конкурсне документације 08. фебруара 2016. године на страни 

12Б/61 као што и сами наводите у првом пасусу свог питања. Значи, ова измена се 

управо односи на дефинисање услова у погледу финансијског капацитета, са све 

износом од 38 милиона динара.  

Питање:  

2. У одговору на питање где је, односно на ком месту у понуди је понуђач у 

обавези да наведе рок важења понуде, у одговору сте навели да се рок 

важења понуде наводи у Образцу понуде под тачком 3, те да у том смислу 

наручилац врши измену Конкурсне документације тако што на странама: 

32/61, 34/61, 36/61 и 38/61 конкурсне   документације   у   Образцу   понуде,   

под   тачком   3. „Важност понуде“ брише се „до истека уговора“ а уписује се 

„до закључења уговора“. 

 
Имајући у виду наведени одговор наше питање је, у ком тренутку ћете објавити 

најављене измене Конкурсне документације, обзиром да је отварање понуда 

предвиђено 22.02.2016. године? 

 

Одговор: 

Наручилац је извршио измену и исту објавио 12.02.2016. године а сада објављује у 



складу са тим измењене обрасце понуде за све четири партије. 

 

Питање:  

 

3. У изворној Конкурсној документацији је било наведено да се у Образцу 4/1 

уписује износ од 10% од вредности уговора – упутство дато у Упутству 

понуђачима како да сачине понуду. Изменама Конкурсне документације, 

изменили сте текст и објавили нову страну 20Б/61 где сте у делу 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, под Б) навели да „За обезбеђење испуњења 

уговорених обавеза (за добро извршење посла), изабрани понуђач биће у 

обавези да у тренутку закључења  уговора  достави  Наручиоцу  оригинал 

сопствену   бланко   меницу,   са   клаузулом   „без   протеста“,   са копијом 

депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 

Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Математичку 

гимназију, Краљице Наталије, важности минимум 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење посла. Уколико се у току реализације 

уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити 

рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорених обавеза. 

Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац.“ 

 
Питање је, који износ се уписује у Образцу 4/1? Ово са разлога што се у изворном 

тексту спомиње износ од 10% од вредности уговора, а у Измени Конкурсне 

документације тај износ се не спомиње. 
 
 
 

Одговор: 

Исти износ ( 10%)  је и у изворном тексту и у измени Конкурсне документације. 

Да би избегао недоумице у погледу садржаја Конкурсне документације 

Наручилац објављује измену образаца  4 и 4/1 , менична овлашћења за озбиљност 

понуде и за добро извршење посла у складу са постављеним питањем. 


