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Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку 

јавне набавке услуга  – Набавка авио карата за потребе Факултета 
организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015  

 
 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку услуга  – Набавка 
авио карата за потребе Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015, на 
питање потенцијалног понуђача од  25.07.2015. године.  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, 
www.fon.bg.ac.rs,  линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 
                             Број:  

07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 
  

 
 
 
Достављено:  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 
Комисија за јавну набавку услуга  – Набавка  авио карата  за потребе 

Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015 , образована 
решењем број 07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 

 
Београд, 27.07.2015. године 

 
Предмет: 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 

              Дана 25.07.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 
 
Питање 1. 
 
        Како сте навели у конкурсној документацији да је потребно испунити следећи 
критеријум 

1. да је понуђач у претходној години (2014. године)  извршио  услуге које су 
предмет јавне набавке у укупном износу већем од 50.000.000,00 динара са ПДВ-
ом. 

Доказ: 

Референт листа понуђача  попуњена, потписана и оверена од стране наручиоца. 

 

           Навели би да смо као агенција остварили промет који је дупло већи од 
траженог, што може бити мерило коме Ви тежите, али исто тако то нисмо у могућности 
да докажемо кроз доказ који сте навели јер је велики део тих карата издат физичким 
лицима. Исто тако обзиром на тражени износ неопходно је да контактирамо велики 
број правних лица са којима сарађујемо како би обезбедили њихове потписе. Предмет 
јавне набавке тј бр. Издатих авио карата може се утврдити достављањем БСП-а или 
потврда неких других система за издавање карата. 

           Како сматрамо да је, у складу са Законом о јавним набавкама, неопходно 
обезбедити конкуренцију у поступку јавне набавке како би се добио најбољи однос 
између цене и осталих услова понуде. Начело обезбеђивања конкуренције предвиђено 
чланом 10 Закона подразумева да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке 
обезбеди што је могуће већу конкуренцију, као и да Наручилац не може да ограничи 
конкуренцију неоправданим коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума. То такође подразумева да услови поступка јавне 
набавке не смеју бити усмерени ка избору одређеног понуђача односно да не смеју 
искључивати односно стављати у неповољан положај друге понуђаче, молимо Вас да 
преиспитате дати критеријум и да понудите алтернативна решења а све у циљу избора 
најповољнијег и најпоузданијег добављача. 

 
Одговор 1. 
           Наручилац је сходно одредбама члана члана 77.став 2, а у вези са 
чланом 76.став 2. Закона о јавним набавкама навео доказе за испуњеност 
додатних услова за учешће у поступку конкретне јавне набавке  и то: 

За неопходан финансијски капацитет – фотокопија биланса успеха и 
биланса стања за претходну 2014. годину; 
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За неопходан пословни капацитет - Референт листа понуђача  попуњена, 

потписана и оверена од стране наручиоца. 

Доказ за испуњеност пословног капацитета - Референт листа понуђача 
 попуњена, потписана и оверена од стране наручиоца као доказ да је понуђач у 
претходној години извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупном износу 
већем од 50.000.000,00 динара са ПДВом је доказ примерен предмету набавке, 
количини и намени. 

Обзиром на наведено наручилац у конкурсној документацији неће мењати 
тражене доказе за испуњеност додатних услова.  

 


