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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

- Комисија за јавну набавку - 

Дел.бр.925/1 

Дана: 22.11.2013. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел/факс:013/741-300 

Тел:013/741-052 

Е-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/2012) Комисија за јавну набавку услуга-организовање екскурзија за ученике 

I-VIII разреда и наставе у природи за ученике II-IV разреда за школску 

2013/2014.годину ЈН бр.2-III/2013, образована решењем дел.бр.885/1 од 

08.11.2013.године, на постављена питања од стране потенцијалног понуђача ДОО 

„Маtic tourist“ Ковин ул.Светозара Марковића бр.55а, даје одговор на следећа 

постављења 

 

П И Т А Њ А 

Молимо вас за објашњење конкурсне документације по следећим ставкама: 

 

1. Да ли смо добро протумачили тачку 2. овог упутства КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА-да, уколико понуђач достави оверену изјаву под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу (која је саставни део 

конкурсне документације) да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама (тачке 1-4), осим тачке 5 и датних услова наведених у конкурсној 

документацији по члану 76 закона о јавним набавкама, искључује се обавеза 

достављања доказа о испуњавању услова из поменутог члана Закона? 

2. Да ли је у питању грешка код партије бр.8 НАСТАВА У ПРИРОДИ да 

школа захтева за децу 2 ужине дневно јер је досадашња пракса школа увек 

била 1 ужина дневно? 

3. У критеријуму за доделу уговора назначили сте да је критеријум 

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, а у табеларном приказу 

ставили да најнижа цена носи највећи број пондера. То нам звучи 

контрадикторно и коси се по Закону о јавним набавкама члан 85 ВРСТЕ 

КРИТЕРИЈУМА, молимо да нам објасните који је критеријум одлучујући. 

У прилогу вам достављамо копију Члана 85. 

Врсте критеријума 

Члан 85. 

Критеријум за оцењивање понуде су: 

1) економски најповољнија понуда или 

2) најнижа понуђена цена. 

Критеријум економски најповољније понуде заснива се на различитим 

елементима критеријума у зависности од предмета јавне набавке, као што су: 

1) понуђена цена; 
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2) попуст на цене из ценовника наручиоца; 

3) рок испоруке или извршења услуге или радова у оквиру минимално 

прихватљивног рока који не угрожава квалитет као и максимално 

прихватљивог рока; 

4) текући трошкови; 

5) трошковна економичност; 

6) квалитет; 

7) техничке и технолошке предности; 

8) еколошке предности и заштита животне средине; 

9) енергетска ефикасност; 

10) пост-продајно сервисирање и техничка помоћ; 

11) гарантни период и врста гаранција; 

12) обавезе у погледу резервних делова; 

13) пост-гаранцијско одржавање; 

14) број и квалитет ангажованих кадрова; 

15) функционалне карактеристике и др. 

Елементи критеријума економски најповољније понуде могу се поделити на 

подкритеријуме. 

 

Услови за учешће из члана 75. и 76. овог закона не могу бити одређени као 

елементи критеријума. 

 

ОДГОВОРИ – ПОЈАШЊЕЊА 

Одговор 1:  

Чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама предвиђено је између осталог да у 

поступку јавне набавке мале вредности наручилац може одредити у конкурсној 

документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 

75. став 1. тачка 5) овог Закона  доказује достављањем изјаве којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. У 

конкретном случају се испуњеност услова из члана 75. став 1.  тачке 1)-4) може 

доказивати достављањем изјаве која је саставни део конкурсне документације, 

чиме се искључује обавеза достављања доказа за ове услове. 

 

Одговор 2: 

Није у питању грешка, за партију 8. настава у природи за ученике II-IV разреда се 

захтева 2 ужине дневно. 

 

Одговор 3: 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“. 

Критеријум економски најповољније понуде заснива се у конкретном случају на 

следећим елементима критеријума: 

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор: 

Опис критеријума Број пондера 

1. Понуђена цена 60 

2. Услови плаћања (број рата) 10 
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3. Број остварених уговора са школама и ПУ 10 

5. Остварени промет на основу потврда 20 

1) Понуђена цена 

Понуда са најнижом понуђеном ценом оствариће максимално предвиђен број 

пондера-60, а остале понуде се вреднују према формули: 

(најнижа цена/понуђена цена) х 60=број пондера за понуђену цену 

2) Услови плаћања (број рата) 

По формули 1 месечна рата=1,666 пондера, с тим да доспеће последње рате 

може бити најдаље до 10 јуна 2014.године (највише 6 месечних рата). 

Максимално 10 пондера. 

3) Број остварених уговора са основним, средњим школама и предшколским 

установама за протекле три школске године (2010/11., 2011/12., 2012/2013.) 

на основу издатих и потписаних потврда од стране наручилаца 

- преко 30 уговора................................10 пондера 

- од 25 до 30 уговора..............................8 пондера 

- од 20 до 25 уговора..............................6 пондера 

- од 15 до 20 уговора .............................5 пондера 

- од 10 до 15 уговора..............................4 пондера 

- до 10 уговора........................................2 пондера. 

4) Списак најважнијих релевантих пружених услуга (настава у природи, 

екскурзије, зимовање, летовање) за протекле три школске године (2010/11., 

2011/12., и 2012/13.) у виду издатих и потписаних потврда од стране 

наручилаца 

Остварени промет (на основу потврда) преко 8.000.000,00 динара са ПДВ-ом....20 

пондера 

Остварени промет (на основу потврда) од 5-8 милиона динара са ПДВ-ом..........15 

пондера 

Остварени промет (на основу потврда) од 2-5 милиона динара са ПДВ-ом .........10 

пондера 

Остварени промет (на основу потврда) до 2 милиона динара са ПДВ-ом......5 

пондера 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера. 
 

Сагласно наведеном на понуђену цену од могућих 100 пондера иде 60 пондера, 

тако да понуђач који понуди најнижу цену, ако по осталим критеријумима добије 

мали број пондера, не значи да ће бити и изабран, јер други понуђач који је 

понудио вишу цену од њега, а оствари већи број пондера по основу других 

критеријума може бити изабран и то је управо то „економски најповољнија 

понуда“.  

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/2012) одговор се у писаном облику шаље 

заинтересованом лицу које је поставило питање и истовремено објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

Председник комисије 

Драгана Михајлов, дипл.правник 


