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Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

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

отвореном поступку јавне набавке услуга, обликован по партијама – 

Услуга организовања путовања, редни број набавке ОПЈН 27/19, 

Комисија за јавну набавку даје заинтересованом лицу следећа 

објашњења Конкурсне документације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 
 

„У складу са техничком спецификацијом у партији 7- Екскурзија за 

ученике седмог разреда наведено је да смештај ученика буде на 

Копаонику у објекту у реону Гобеља у термину 29.04. - 30.04.2020. Сходно 

томе да је конкурсном документацијом наведено да понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке у погледу пословног 

капацитета мора испунити додатни услов и то да има предрезервацију 

или резервацију од стране смештајног објекта на име Наручиоца, 

упутили смо захтев хотелу Сребрнац који једини испуњава наведене 

критеријуме из техничке спецификације. Одговор добијен од стране 

хотелског капацитета је следећи: Поштоване колеге, за ОШ "Деспот 

Стефан Лазаревић" и наведени термин смо већ издали резервацију и 

нисмо у могућности да Вам издамо предрезервацију.  

Питање: С' обзиром да је предрезервација, тј резервација поступак 

којим се унапред обезбеђују угоститељске услуге молимо Вас да нам 

објасните како можете да очекујете од потенцијалних понуђача да Вам 

уз понуду доставе потврду предрезервације на име школе када је хотел 

унапред резервисан за вашу школу од стране једне агенције?“ 

 

ОДГОВОР 1: 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), заинтересовано лице 

може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, али му није дато право да од наручиоца 

захтева изјашњење о очекивању, тј. веровању да ли ће се нешто 

догодити или не. 

 

Наручилац је објективно дефинисао спецификацију услуге која 

одговара његовим потребама, према Календару образовно - васпитног 

рада за школску 2019/2020. годину и сачинио Конкурсну документацију 

сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилнику о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 29/2013 и 104/13). 
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ПИТАЊЕ 2: 
 

„У складу са техничком спецификацијом у партији 8- Екскурзија за 

ученике осмог разреда наведено је да смештај ученика буде у Доњем 

Милановцу у хотелу са минимум 2* у термину 04.04.-06.04.2020. Сходно 

томе да је конкурсном документацијом наведено да понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке у погледу пословног 

капацитета мора испунити додатни услов и то да има предрезервацију 

или резервацију од стране смештајног објекта на име Наручиоца, 

упутили смо захтев хотелу Лепенски Вир који једини испуњава наведене 

критеријуме из техничке спецификације. Одговор добијен од стране 

хотелског капацитета је следећи: Поштоване колеге, за ОШ "Деспот 

Стефан Лазаревић" нисмо у могућности да издамо предрезервацију јер 

смо капацитете дали у закуп другој агенцији. 

Питање: С' обзиром да је пословна политика поменутог хотела уплата 

аванса молимо Вас да нам објасните како можете да очекујете од 

потенцијалних понуђача да Вам уз понуду доставе потврду 

предрезервације на име школе када је хотел унапред резервисан, што 

даље доводи у сумњу да је пре објаве јавне набавке унапред 

прецизиран датум са хотелом у договору са агенцијом за коју је 

резервација остављена?“ 

 

ОДГОВОР 2: 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), заинтересовано лице 

може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, али му није дато право да од наручиоца 

захтева изјашњење о очекивању, тј. веровању да ли ће се нешто 

догодити или не. 
 

Наручилац је објективно дефинисао спецификацију услуге која 

одговара његовим потребама, према Календару образовно - васпитног 

рада за школску 2019/2020. годину и сачинио Конкурсну документацију 

сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилнику о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 29/2013 и 104/13). 
 

Сумња, тј. непотпуна вера заинтересованог лица у некога или нешто, 

није предмет јавне набавке. 
 

Уколико је заинтересовано лице уочило недостатке или неправилности у 

току поступка јавне набавке, може поднети Захтев за заштиту права 

против сваке радње наручиоца, сходно члану 149. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 
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ПИТАЊЕ 3: 
 

„У складу са техничком спецификацијом у партији 9 - Настава у 

природи за ученике првог разреда наведено је да смештај ученика буде 

у Тршићу у термину 22.05-29.05.2020 за прву групу од 144 ученика, и 08.06.-

15.06.2020 за другу групу од 73 ученика. Сходно томе да је конкурсном 

документацијом наведено да понуђач који учествује у поступку 

предметне јавне набавке у погледу пословног капацитета мора 

испунити додатни услов и то да има предрезервацију или резервацију од 

стране смештајног објекта на име Наручиоца, упутили смо захтев 

Образовно - културном центру "Вук Караџић" који једини испуњава 

наведене критеријуме из техничке спецификације. Одговор добијен од 

стране смештајног капацитета је следећи: Поштоване колеге, термин за 

наведену школу је резервисан пре месец дана од стране једне 

агенције и нисмо у могућности да Вам пошаљемо предрезервацију.  

Питање: С' обзиром да је поступак јавне набавке на порталу објављен 

24.12.2019. године молимо Вас да нам објасните на који начин 

смештајни капацитети могу бити месец дана унапред резервисани од 

стране једне агенције?  

Због свега напред изреченог јасно Вам је да је из наведених разлога 

наше учешће у поступку јавне набавке за наведене партије 

онемогућено. Како смо заинтересовано лице за учешће у поступку 

јавне набавке имамо потребу да предложимо да конкурсну 

документацију прилагодите позитивним законским прописима и 

омогућите услове за учешће у поступку јавне набавке тако да не 

дескриминишу потенцијалне понуђаче.“ 

 

ОДГОВОР 3: 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), заинтересовано лице 

може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, али му није дато право да од наручиоца 

захтева изјашњење о пословању привредних субјеката у Републици 

Србији. 
 

Наручилац је објективно дефинисао спецификацију услуге која 

одговара његовим потребама, према Календару образовно - васпитног 

рада за школску 2019/2020. годину и сачинио Конкурсну документацију у 

свему у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013 и 104/13). 
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Наручилац истиче да је тврдња заинтересованог лица да је Наручилац 

Конкурсном документацијом ограничио конкуренцију, нетачна, као и 

тврдња да га је Наручилац онемогућио, као заинтересовано лице, да 

учествује у предметном поступку јавне набавке, коришћењем 

дискриминаторских услова. 

 

Наручилац је испоштовао сва начела јавних набавки, као основне 

предуслове за законитост  поступка  јавне набавке. 

 

 

Објашњење Конкурсне документације број 1. 

 

У Београду,  

дана 03.01.2020. године 

 

 

Комисија за јавну набавку 


