
 У складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15,) дајемо одговоре на питања: 

1. Питање: 

У Измени Конкурсне документације, и то страна који носи број 12Б/61, на почетку 
странице је наведено „б) За партију 4. - да је понуђач остварио пословни приход 
минимум збирно.“  
 
У односу на наведену Измену Конкурсне документације, наше питање је како гласи 
постављени услов, односно шта значи услов „минимум збирно“?  
 
Одговор: 

„Минимум збирно“ значи збирно за 2012. 2013. и 2014. пословну годину ( 38 милиона 

динара укупно за те три године) 

 

2. Питање: 

У Измени Конкурсне документације, и то страна која носи број 19Б/61, у тачки 10. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, наведено је да је рок важења понуде до закључења 
уговора, те да понуда у којој је понуђач навео краћи рок важења понуде од оног 
који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 

 

У односу на наведену Измену Конкурсне документације, наше питање је где је, односно 
на ком месту у понуди је понуђач у обавези да наведе рок важења понуде?  
 

Одговор: 

 

Рок важења понуде се наводи у обрасцу Понуде под тачком 3. 

У том смислу Наручилац врши измену конкурсне документације тако што на странама : 

32/61, 34/61,36/61 и 38/61 конкурсне документације у Обрасцу Понуде , под тачком 3. 

„Важност понуде“ брише се „ до истека уговора“ а уписује се „ до закључења уговора“ 

 

3. Питање: 

У Измени Конкурсне документације, и то страна која носи број 20Б/61, у делу 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, под Б) наведено је 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.“  
 
 
 
У односу на наведену Измену Конкурсне документације, наше питање је на који износ 
треба да гласи меница за добро извршење посла?  
 

           Одговор: 

Меница се не попуњава на износ,  тражи се бланко меница. Меница мора само да буде 

потписана и регистрована.  

4. Питање: 

У Измени Конкурсне документације, и то страна која носи број 54Б/61, дат је нови 
Образац бр.4. Међутим, у изворном облику Конкурсне документације Образац бр.4 је на 
страни 53/61 и 54/61.  

 

У односу на наведену Измену Конкурсне документације, наше питање је да ли је 
приликом измена Конкурсне документације дошло до померања страна Конкурсне 
документације, односно да ли су додавани неки нови елементи Конкурсне 
документације?  
 
          Одговор: 

Приликом измене Конкурсне документације дошло је до техничке грешке па су обе 

стране означене као 54Б/61 а требало би да буду означене као 53Б/61 и 54Б/61.  Није било 

нових елемената Конкурсне документације. 

5. Питање: 

У односу на додатни услов који се тиче пословног капацитета, и то део који се тиче 
партије 4 – 40 реализованих екскурзија у Италију, навели сте да је понуђач у обавези да 
као доказ достави потврде школа о закљученим уговорима за организацију екскурзија 
или фотокопије уговора.  У  
У односу на наведени услов, наше питање је да ли се у пословни капацитет узимају у 
обзир искључиво екскурзије које су ноћиле у Риму, или се рачунају све екекурзије које су 
оствариле барем једно ноћење у Италији и посетиле барем један град који се посећује 
током предложеног плана путовања? 
 
         Одговор: 
 
 
У пословни капацитет се  узимају у обзир екскурзије за које су уговори закључени за 
тај део Италије . Значи не само екскурзије са ноћењем у Риму него екскурзије које су 
реализоване у Италији. 

 
 


