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„Фармацеутско - физиотерапеутска школа“  

Ул. Донска бр. 27-29 ; 11050 Београд 

Датум: 04.04.2017. год. 

Дл. број: 01 - 243  

 
 

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: 
 

I питање/захтев за појашњење: Да ли се конкурсна документација за извођење 

екскурзија ваших ђака откупљује или је можете послати е маилом, како би вам 

припремили понуду? 
 

Одговор: Конкурсна документација, као и огласи о јавној набавци у смислу члана 55. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем 

тексту: ЗЈН), се примарно објављује/љују на Порталу јавних набавки и на интернет 

сајту наручиоца (уколико га поседује) у складу са чланом 62. ЗЈН. Портал јавних 

набавки је препознат од стране законодавца као једини и свеобухватни начин 

комуникације са заинтересованим лицима, у ком случају су сва документа јавна и 

доступна свима. Наручилац нема могућност нити овлашћења да због свега наведеног 

понуди Конкурсну документацију на откуп, нити у складу са начелом једнакости 

понуђача (члан 12. ЗЈН) има право да шаље Конкурсну документацију било којим 

другим средством комуникације осим описаним. Конкурсну документацију за предметни 

поступак можете преузети на Порталу јавних набавки, на адреси www.portal.ujn.gov.rs 

тако што ћете пратити упутства и наводити податке који су Вам понуђени, а који се тичу 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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наручиоца или на интернет страници наручиоца: www.farmafizio.edu.rs у делу - јавне 

набавке. 
 

II питање/захтев за појашњење: У вези Вашег огласа на порталу Јавних набавки, молимо 

Вас за појашњење: По ком основу сте дали предност чланству у једном еснафском 

удружењу (Јута) у односу на чланство у другом (Антас) када је познато да у Закону о 

заштити конкуренцији еxплицитно стоји да се понуђачи не могу доводити у 

дискриминаторску позицију на основу чланства у еснафским удружењима. Осим тога, 

Ваше ресорно министарство је још давне 2003. дало изричиту препоруку да се не 

фаворизује Јута у односу на друга слична удружења. 

Зар није превасходно да се испуњавају услови прописани Законом о туризму, поседовање 

одговарајуце ОТП лиценце,Упис у регистар понудјаца, а не фаворизовање једног 

Удружења у односу према другом? 
 

Одговор: Комисија се приликом истраживања тржишта руководила мерама 

предострожности у односу на предмет набавке, а то је путовање у иностранство осетљивог 

слоја популације - ученика, односно имала је за циљ да се приликом примене одређених 

метода дође до статистичких података који се тичу проневере новца од стране 

туристичких агенција према својим клијентима. Наиме, Комисија је дошла до податка да 

у пет случајева проневере новца, отказивања путовања или ускраћења за целокупну 

услугу, су то биле туристичке агенције које нису биле чланице YUTA, а наравно, 

поседовале су лиценцу за рад (ОТП), те биле уписане у Агенцију за привредне 

регистре, што не говори у прилог тврдњи из самог питања. 

Не мање битно је и напоменути чињеницу да се пре прописивања овог услова Комисија 

информисала и дошла до податка да је преко 260 туристичких агенција чланица YUTA 

што имплицира као нетачну тврдњу о дискриминацији потенцијалних понуђача јер 

260 потенцијалних је преко 50 пута више од, по статистици надлежних институција, 

највећег броја понуђача у јавним набавкама за један поступак. Такође је битно нагласити 

да је YUTA организација која ужива дугу традицију (преко 25 година постојања) и да је 

увек била гаранција квалитета и поузданости, а у овом случају и у односу на већ 

споменуто, гарант наручиоцу да испуњењем овог услова од стране понуђача/добављача се 

степен ризика нереферентних потенцијално смањује. 

Што се тиче поређења два удружења, наручилац има право да одреди да ли удржење које 

је настало 2010. године, те самим тим није ни могло да буде у препоруци ресорног 

Министарства, представља релеватну чињеницу или референцу за учешће у предметном 

поступку, тим пре јер чланство у једној не искључује чланство у другој организацији. 

На крају, Комисија је имала још једно јако битну чињеницу на уму, а то је да је рок за 

подношење понуда за предметни поступак од 33 дана довољан да се доврши и стекне 

чланство у организацији YUTA и да се тиме испуни овај део додатног услова, с обзиром 

да исти наручилац цени у моменту отварања понуда. 
 

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

http://www.farmafizio.edu.rs/

