
 
ОСНОВНА ШКОЛА 
 „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“ 
Николаја Гогоља 40 
11030 Београд 
Број: 2211 
Датум: 18.12.2014. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
услуга  – извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основне школе „Филип 
Кљајић Фића“  из Београда, ЈН бр. 3/2014, у вези потребе за испуњење дела  додатних 
услова, и то:  
 
Питање 1:  

Као додатни услов навели сте: У погледу финансијског капацитета услов је: 
да понуђач у претходне три обрачунске године, (2011, 2012. и 2013. године) 
није пословао са губитком и да понуђачу рачуни нису били у блокади 
(неликвидни) у последњих годину дана, а рок се рачуна од дана 
објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне 
три обрачунске године, (2011., 2012. и 2013.) издате од стране Агенције за 
привредне регистре.Уколико је понуђач предузетник који води пословне 
књиге по систему простог  књиговодства, доставља: Билансе успеха за 
претходне 3 (три) обрачунске године (2011., 2012. и 2013.) и Потврда о 
ликвидности коју издаје  Народна банка Србије. 

 
Да ли се уместо горе поментутих доказа (потврде и биланса) може доставити Извештај о 
бонитету за јавне набавке, издат од стране АПР-а, а односи се на претходне три 
обрачунске године (2011.,2012., 2013.) из којег се поред основних података, може видети 
Биланс стања и Биланс успеха? 
 
 
Одговор 1:  
 
Може се доставити Извештај о бонитету издат од стране АПР-а. 
 
 
 
Питање 2: 
 
Да ли се уместо Потврде о ликвидности, може позвати на сајт НБС www.nbs.rs. Уласком 
на поменути сајт, у одељку претраживање јединственог регистра рачуна, доступна је 
информација о блокади, и неизмиреним обавезама понуђача, за последње три године? 
 
 
Одговор 2:  

http://www.nbs.rs/�


Као што је назначено у конкурсној документацији понуђач није дужан да доставља доказе 
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у 
пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног 
органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом 
доказу. Дакле, можете се позвати на сајт НБС. 
 
 
Питање 3:  
 

Као додатни услов навели сте: У погледу кадровског капацитета услов је да 
понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач у моменту 
објављивања позива за подношење понуде има минимум 6 (шест) радно 
ангажованих лица у сталном радном односу или ван радног односа од чега 
минимум 4 на пословима органицазије туристичких путовања и минимум  2 
(два) водича са лиценцом. 
 
Доказ:  
 

• За лица у радном односу: Образац М-3А (М-А, М или други одговарајући 
образац), односно за лица која су радни однос засновала пре 1994. год. 
образац М-1/М-2 и копија радне књижице; 

• За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању; 
• Лиценца издата од стране Министарства привреде – фотокопија (за водиче). 

 
Тумачењем горе написаног у погледу кадровског капацитете, може се закључити да право 
учешћа може имати и Понуђач без иједног запосленог у сталном радном односу, чиме се 
поистовећују Понуђачи који у сталном радном односу имају одређен број запослених и 
послују у складу са важећим Законима доприносећи држави, са оним Понуђачима који 
крше Законе и прописе. Молимо за прецизнији одговор колико Понуђач мора да има 
запослених у сталном радном односу?  
За лица ван радног односа потребно је доставити уговор, којим обрасцима се доказује 
њихова веродостојност, с обзиром да за лица у радном односу подносимо као доказ 
Образац М-3А (М-А, М) и фотокопију радне књижице? 
 
 
Одговор 3:  
 
 
Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Сматрамо да би одређивање услова да понуђач мора имати 
само лица у сталном радном односу довело у неравноправан положај понуђаче који 
ангажују запослене по неком другом законом предвиђеном основу. Понуђачи могу имати 
ангажована лица и по неком другом правном основу који је предвиђен Законом о раду. 
Сматрамо да правни основ ангажовања запослених не утиче на квалитет извршења јавне 
набавке. Уговорно ангажовање лица не значи да понуђач који их по оваквом основу 
ангажује неће моћи да изврши предмет ове јавне набавке подједнако квалитетно као и 
они понуђачи који их имају у сталном радном односу. 
На основу напред изнетог наручилац остаје при овом услову дефинисаном у конкурсној 
документацији. 
 
 



Као доказ ангажовања лица ван радног односа конкурсном документацијом тражена је 
копија уговора о ангажовању. Наручилац је након разматрања овог питања решио да 
изврши измену и допуну конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу 
јавних набавки. 
 
Измена и допуна гласи:  
 
• За лица ван радног односа: копија уговора о ангажовању и Образац М-А. 
 
 
Питање 4: 
 
Према Закону о јавним набавкама не би требало да се наводе имена хотела, како за 
школу у природи, тако и за екскурзије, већ само локација: Копаоник, Тара, Бајина башта. 
 
Одговор 4: 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације, која ће бити 
објављена на Порталу јавних набавки. Навођење назива хотела биће праћено речима 
„или одговарајуће“. 
 
 
Питање 5: 
 
Када је у питању кадровски капацитет сматрамо да би требало да стоји 6 стално 
запослених на пословима туристичке комерцијале, без алтернативе да могу да буду и 
привремено ангажовани радници. У противном ако би се кадровски капацитет другачије 
доказивао, могао би неко да конкурише ко нема ни једног сталног запосленог. 
Привремено ангажовани могу да буду само водичи. 
 
 
Одговор 5: 

 
Законом о јавним набавкама прописано је да наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Сматрамо да би одређивање услова да понуђач мора имати 
само лица у сталном радном односу довело у неравноправан положај понуђаче који 
ангажују запослене по неком другом законом предвиђеном основу. Понуђачи могу имати 
ангажована лица и по неком другом правном основу који је предвиђен Законом о раду. 
Сматрамо да правни основ ангажовања запослених не утиче на квалитет извршења јавне 
набавке. Уговорно ангажовање лица не значи да понуђач који их по оваквом основу 
ангажује неће моћи да изврши предмет ове јавне набавке подједнако квалитетно као и 
они понуђачи који их имају у сталном радном односу. 
На основу напред изнетог наручилац остаје при овом услову дефинисаном у конкурсној 
документацији. 
 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


