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„Фармацеутско - физиотерапеутска школа“  

Ул. Донска бр. 27-29 ; 11050 Београд 

Датум: 27.04.2017. год. 

Дл. број: 01 - 321  

 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне 

документације бр. 01 - 232 од 31.03.2017. године, I измене КД бр. 01 - 238 од 03.04.2017. 

год. и II измене КД бр. 01 - 238/1 од 03.04.2017. за отворени поступак јавне набавке бр. 

1.2.1./17 – „Екскурзије, излети и настава у природи“ (у даљем тексту: Конкурсна 

документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) 

наручиоца „Фармацеутско - физиотерапеутске школе“  из Београда, у законском року 

објављује, свим заинтересованим лицима,  
 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке - услуге: Екскурзије, излети и настава у природи бр. 

1.2.1./17  
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 

захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто: 
 

Питање/захтев за појашњење: Ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 1.2.1./17, 

замолила бих Вас да ми појасните следеће: 

  

У делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, Понуђач у 

цену мора урачунати: 

  

поклон летовање за ученика генерације – десет ноћења са полупансионом и 

организованим превозом у Грчкој („Први прст Халкидикија“ → Пефкохори или 

одговарајуће). 

  

Моје питање гласи: 

  

Да ли у цену аранжмана морамо урачунати и гратис летовање за ученика генерације?  
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Сматрамо да тражени услов ствара неједнакост понуђача јер немају све агнеције 

понуђачи у свом закупу смештај на траженој дестинацији што иначе знатно снижава 

цену летовања у односу на оне агенције које би поменуто летовање морале платити по 

тржишној цени а критеријум за избор понуђача је најнижа цена? 

  

 
 

Одговор:  

 

Комисија је прописивајући ову ставку као обавезан део калкулације цене имала на 

уму награду за најбољег ђака у одређеном разреду, као вид стимулације и подстицаја за 

још бољи и преданији рад. Јако је битно, а и врло педагошки подстицати квалитет и 

награђивати га, те из наведених разлога овај део техничке спецификације сматрамо 

неопходним. 

 

Даље, цена овог, једног, летњег аранжмана за ученика генерације се калкулише на 

оквиран број ученика по партији. Категорички одбацујемо било какву тврдњу у вези 

неједнакости понуђача из разлога што би се на исти начин могло оспорити готово свака 

ставка техничке спецификације, па би се тако на пример могло тврдити да су одређени 

понуђачи који имају сопствени превоз (аутобусе у власништву) не старије од 5 година у 

апсолутној предности у односу на друге који исте узимају у закуп или још драстичнији 

пример, уколико би власник неке туристичке агенције био доктор медицине који би у том 

својству могао да иде на екскурзију, те на тај начин као понуђач, а у односу на 

критеријум, оствари предност за вредност хонорара лекара. 

 

Из наведених примера бива и више него јасно да у наведеном случају неједнакости 

нема, а како би били недвосмислено јасни у својим тврдњама изнећемо став Комисије до 

ког је дошла приликом истраживања предметног тржишта, а то је да се у зависности од 

марже туристичке агенције, категорије хотела и периода боравка, цена овог аранжмана 

креће од 180 до 250 еура за наведену или неку од одговарајућих дестинација. Ако узмемо 

оквиран број ученика од око 150 и поделимо са ценом добијамо да се по ученику треба 

укалкулисати у цену око 1 до 1,5 еура што је апсолутно занемарљив трошак када се узме 

пројектована цена од неких 180 до 200 еура. Из наведеног бива јасно да тражено гратис 

путовање ништа више или мање не утиче на калкулацију цене неког од понуђача, те да је у 

логичкој вези са предметом јавне набавке и да не утиче ни на који начин на једнак положај 

понуђача. 

 

 

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.1./17 


