
/ laryu; 09.Utj.2016,

llpe4ner: flo4ari-re ur-r$orrnaquje u nojaruruerba KoHKlpcHe AoKyMeHarqraje :a janHy ua6aar<y flpeeo:

Ha crpaHa 6poj 2 KoHKy He AoKyMeuraquje, y oAe/bKy II 4eQraHraca"rrH cre pe,riaqraje ia 6poj yqeHi4Ka
no penaqujaMa, Kao H ayro6yca xojunaa lre ce o6aerbarr4 npeBo3 faxa. fleQvnrcanu cre 4a je
yr(ynaH 6poj eo:una xojr.ra ce Bptuu ycnyra c,re4eliu:
4 BEIII,IKA AYTOEYCA
2 MI4HUEYCA
l KOMEI4-EYC
Te cTe noHoBHnH H y

L. f lpe ceera je norpe6 o Aa HaM 4ecpanuruere Ha xoja no:n.rra ce oAHoce repMHHH ,,Be.rrHKH
ayto6yc",  , ,Mv1HA6yc" 14 , ,
nocroje raKBH TepMHHr4 3

vr-6yc", noruro y naxehnu 3aKoHHMa, npaBHnHHIlHMa H nponHCHMa He

HanouumeMo Aa cre y 3H Aa y cKnagy ca qrraHoM 61. cras 1 3JH AoKyMeHraqnjy npunpeMnre
rar(o Aa floHyfavrz Ha ocH y Fbe Mofy Aa npHnpeMe npHXBarJbHBy noHyAy.

2, Kao AoAarHH ycnoB yueruhe y nocrynKy janr-re Ha6aexe (crpaHa 11) 4ecpaur4ca.ru cre 4a je

yqeHHKa ocHoBHHX rrl

AoKyMeHTaqHJe

norpe6Ho 4a noHyfau pac
5 se.qraxlix ayro6yca- xana

Ha penaqujn Ca6au -

Aor(yMeHraqnje Haeerra

a, JH 6p. 404-L4120I6-1il H npr.rrureg6e Ha ca4p>xaj KoHKypcHe

crpyKrype qeHe, Ha crpaHu 31.

BO3I4"TIA KOJHMA CC BPIUH NPCBO3,

ax(g HeonxoAHHM TexHHrri(HM KanaqHTeroM, H To 4a noce4yje uajuarre:
50 vecra

hnuqu - Cu6aq, :a xojy cre y oAe/bKy II sa crpaHa 2 xonxypcne
je 6poj yqeHHKa 12, a rpaxeHr4 ran ayro6yca je ,,xonn6n-6yc, xojr.i ce y

He Ha6asxe 4eQuHucann cre Aa je y norneAy QraHaHcrajcKor KanarJHrera
nepfioAy o4 2 (4ee) roAHHe npe o6jannuBar$a no3uBa 3a noAHoueibe

Ha6asxn (07.06.2016. ro4raHe) r-ruje 6Ho y 6noxa4u.

rl

iln
E
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t MHHHoyCa - Kalar{HTeT

Morllvro Bac 4a HaM A Hr4urere xojnu Bo3HtroM he H:a6pauia noHylau 4a o6aerua ycnyry npeBo3a;
:!

l

AOAaTHHM yCIOBHMa 3a yq

flo u,raHy 76. 3JH Hapyu
e y nocrynxy JH He noMurbe,

naq oApenyJe AoAarHe ycnoBe 3a yqeuhe y nocrynKy rar(o Aa rH ycnoBr4
He AHCKpHMHHHUy noHy e H Aa cy y norHqKoJ Be3H ca npeAMeTOM JaBHe HaoaBKe,

3.  Ha crpaHu 6 xao n Ha Hu 9 y oAeJbKy {o4arnn ycnoBu r4 HaqHH AoKa3uBarba AoAaTHHX ycnoBa
t a  r l up r r r ho  \ /  nn r - ' r \ / Tr  " - - ' r , l K Y  J a
HeonxoAHo 4a f lonyfau
noHyAa Ha noprany jaeun



l
HanoruumeMo Aa cre y
r.uKo"ra y 2015. ToAHHH

KoHKypcHoj 4oxyr'aeHraqHjn :a janHy Ha6aexy rpeBo3 yqeHHKa ocHoBIlHX

AoAarHH ycnoB Sr.rnaHcajcKor Kanaqurera 3axreBanu Aa fiouyfau nuje
6noy6roxa4uynepn o4 6 vecequ npe o6jasrsraaaFba no3HBa 3a noAHoluerLe noHyAa.

Aa ilv cre TpaxeHH nep /rr4KBHAHocrra noHyfava npoAyxHnn ca 6 rraecequ Ha 2 ro4nue I(aKo 6Hcre
€, ' IHMHHHCanH 3aV BaHor nouyfaua xoju je 6ao y 6noxa4ra y janyapy 20i5. roAHHe, re cre

nor-ryfau 6vro y 6noxa4u foAHHy H no AaHa yTHqe Ha KBaTHTeT npyxalba ycnyre npeBo3a yqeHHKa
OCHOBHHX I-LIKOflA. V1 Ko he ce raj KBaJ'rHTer yHanpeAHTH nooiurpaBarbeM AoAarHor ycnoBa

a y oAHocy janHy Ha6anxy uz2015. roAHHe.Qnnancr,rjcKor Kana
017. ro4uue y KoHKypcuoj 4oxynteHraqnja 3a npeBo3 yqeHHKa ocHoBHHX
6uru ga tlonyfau nuje 6rzo y lnoxapu y nepnoAy oA rpn roAHFre oA
oAHouerbe iloHyAa, raxo 6u ncra nonyfat{ noHoBo 6no enuwuHucan?

HanoltameMo Aa cre y Be3H Aa ce Apxure r{rraHa 10 3JH r4e je Hapyuuraq ApKaH Aa y nocrynr{y
jaeHe Ha6aerce ouoryha ruro je rvroryhe nehy xoHxypeHqujy H Aa Hapyqr4naq He Moxe Aa orpaHuqH
r{oHKypeHqnjy Heonpa HHM Kopnrxhemeru AHcKpHMHHaropcKHx ycnoBa,

4. floourrpaBarbe ycno

Aer]e, oqeKHBaHo Je y
3aHCTa AOnpHHeO nO rby KBa,rrHTeTa npyxarba ycnyfe H oe3oeAHocTH Aeqe y caoopanaJy, a KoJe
cre Bu y oeoj KoHKyp
HHCTe OfpaHHr{HnH CTap

oj 4oxyveuraqnju norryHo 3aFreMapana. KoHxypcHoM AoKyueHraqujona
Bo3n.ra xojr't ma ce Bpluu npeBo3 4eqe (4arH cre naoryhHocr Aa ce npeBo3

Iar<a spruia ayro6yc
nyrHHKa, AoKa3e o

crapuM Hnp. 40 ro4aHa), AocraBrbarbe no.rrHca o6aeesHor ocuryparba
BcKoM Kanaqnrery (ganu cre uoryhHocr Aa npeBo3HHK arrraNyje

2015.  ro4aHe rpaxeHu
foAHHe neplroA npoAyx
Yxoruxo ro Huje parn

F r ^  - , ,  - -  t - ^
A d  J I n  l u  J f r d u l l 4  A d  l l c

uKona AoAaTHr4 ycnoB
o6j ae,nunarsa no3nBa 3a

HenpHJ aB/beHe Bo3ar{e,
eBHAeHrHpaHa Kao 3ano
Jegunu rpaxeHu ycnoB
KanaquTera, jecre 4a je
yfoBopa 3a [peAMerHe
KBaJ'IHTeTa llpyxalba ycn

Ilo4cehanro Bac 4a
arvrajyha y BHAy cBpxy,

Yxorr,rxo He orKoi'II"rHTe
npHHyl leHu Aa noAHeceM

nephoAoM o4 6 rvreceq4 errvr/IvrHvlcarH Tor noHylaua, na cre caga 2016.
H Ha ABe roAHHe, raxo 6ucre Hcrof nor-ry[aua rroHoBo ervMvrtucana,
, Morrr.rMo Bac 4a uau nojacHr,rre Ha roju uauan qnrbeHurla 4a je Heru

ra yueurhe y nocrynKy jaaHe Ha6asre, HapoqHro xa4a je y nararby npeBo3
HKo ce oAHocH Fra rpaxeHn TexHuqKH H KaApoBcKH Kanaqr.rrer, rojra 6r,r

6er HcrycrBa, Heno3Hara nnqa xoja he Bo3r4TH Aer-ly, a HurAe HHcy
eHa).

JH Ce 3aHCTa OAHOCH Ha npeAMeT JaBHe HaoaBKe, a THr{e Ce nOCnOBHOf

ybaq y nperxoAHr4x rrer o6pauyncxux roAHHa peanu3oBao Hajnrarue 4na
cflyre, uJTo y oAHocy Ha nperxoAHo HaBeAeHo nuje :uaqajas noKa3arerb
e H os6r,ubHocrH rrorerjqajarHux nonylaua

qnaHoM 9 3JH AyxHr4 4a npu6aanre ycnyry o4roeapajyher xearurera,
MeHy H BpeAHocr janHe Ha6asxe.

HaBeAeHe HeAocrarKe, roju HHCy y cKnaAy ca Haqe,rruua 3JH, 6r,rheruro
3axreB 3a 3aurHTy npaBa nonyfaua HaA/re)KHr,tM opraHHMa.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
А.П. ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНA ПЕЋИНЦИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БРОЈ: 404-14/2016-III 
Дана: 13.06.2016. год. 
П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 
 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу примљеног захтева за додатним 
информацијама од 10.06.2016.године,  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
јавне набавке даје следеће одговоре: 

                                     
                                           ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

                                                у вези ЈН број: 404-14/2016-III 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

-Превоз ученика основних школа- 
 

 
ОДГОВОР на Питање 1.: 

Погледати измену и допуну Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 

 

ОДГОВОР на Питање 2.: 

Погледати измену и допуну Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 

 

ОДГОВОР на Питање 3.: 

Тражени финансијски капацитет који је наведен у конкурсној документацији  као додатни 
услов индиректно веома битно утиче на квалитет пружања услуге која је предмет јавне 
набавке. 

 Ликвидност, односно могућност сервисирања текућих доспелих обавеза може довести у 
питање континуитет пружања захтеване услуге. 

Блокаде текућег рачуна су један од индикатора неликвидности, па у том контексту, 
изостанак блокаде рачуна наручиоцу даје гаранцију с аспекта озбиљности да ће услуга 
која је предмет јавне набавке у поптуности бити извршена.  

Сагласно наведеном наручилац не протежира дискриминаторски однос према било ком 
понуђачу, већ озбиљно приступа  анализи података Народне банке Србије везано за дане 
неликвидности. 

Пошто је у путању превоз деце који се обавља за све време трајања школске године од 
01.09.2016.године до 31.08.2017. године, наручилац не сме да ризикује да дође до 
прекида контитнуитета извршења предметне услуге, те стога инсистира на тако 
постављеном додатном услову-финансијски капацитет не кршећи одредбе Закона о 
јавним набавкама којим је предвиђено да се докази за финанасијски капацитет могу 
тражити најдуже за претходне три обрачунске године. 



 
 

 

Из свега наведеног наручилац сматра је тражени финансијски капацитет у логичкој вези 
са предметом јавне набавке и да не ограничава конкуренцију. 

                                                                                              

 

ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На интернет страници наручиоца 

 
 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          

 


