
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА 
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“ 
Гоце Делчева 41 
11070 Београд  
Датум: 13.04.2017. године 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде  
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  отвореном 
поступку јавне набавке услуга -  извођење студијског путовања, за потребе Деветe гимназијe 
„Михаило Петровић Алас“  из Београда, ЈН бр. 1.2.1-2/17.  
 
 
ПИТАЊА
 

:  

1. Колика је процењена вредност набавке? 
2. Да ли може учествовати понуђач који има возила старија од 5 година са приложеним 
техничким прегледом? 
Уколико не може да учествује, овај услов сматрамо дискриминишући у складу са чланом 76. 
Закона о јавним набавкама те молимо наручиоца да изврши корекције по основу овог услова. 
 
 
ОДГОВОРИ
 

:  

1. На основу члана 51. став 3. Закона План јавних набавки, измене и допуне плана 
наручилац објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења. 
План јавних набавки садржи процењену вредност јавне набавке. Наручилац је План јавних 
набавки објавио на Порталу јавних набавки, те је податак о процењеној вредности јавно 
доступан. 
 
2. Чланом 76. став 1. Закона прописано је да наручилац одређује додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке. Ставом 2. наведеног члана је предвиђено да наручилац у 
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у 
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно 
имајући у виду предмет јавне набавке.  
 
У конкурсној документацији наведено је следеће: „Циљ студијског путовања је усаглашен са 
одредбама Правилника о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ бр. 1/2009).“  У наведеном Правилнику прописано је да аутобуси морају 
бити до пет година старости, те је у складу са тим услов постављен у Конкурсној 
документацији. Дакле, прихватљиве ће бити понуде оних понуђача који понуде аутобусе до 
пет година старости. 
 
 
 



  

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


