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ПИБ:100387363 

МАТИЧНИ БРОЈ:07154178 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:5-320-00 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:8532 

  ЖИРО РАЧУН:840-697660-20 

 

Средња школа “Свети Трифун” са домом ученика - Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10, Тел/Факс: 037/3751-117, 037/3552-018  
E-mail: pts_s_trifun@mts.rs; www.svetitrifun.edu.rs 

 
Дел. број: 392 

Датум: 10.03.2020. године 
 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, Средња школа “Свети Трифун” 

са домом ученика - Александровац, дана 10.03.2020.године достављамо одговоре на 

питања у вези конкурсне документације за јавну набавку број 2/2020 – услуга извођења 

екскурзије за први, трећи и четврти разред по партијама. 
 

Додатне информације и појашњења - одговори на питања у поступку бр. 2/2020 – 

услуга извођења екскурзије за први, трећи и четврти разред по партијама. 
 

Дана 06.03.2020. године путем електронске поште од стране понуђача постављена су 

следећа питања: 
 

ПИТАЊЕ бр. 1 

У ТЕНДЕРСKОЈ ДОKУМЕНТАЦИЈИ KАО ДОДАТНИ УСЛОВ СТЕ ТРАЖИЛИ СЕРТИФИKАТ  

ИСО 9001:2015 И ИСО 27001:13. 
 

ПИТАЊЕ: ШТО СЕ ТИЧЕ СТАНДАРДА ИСО 9001:2015 ЗАР НИЈЕ МЕРОДАВНО ДОСТАВИТИ 

ПОТВРДЕ И УГОВОРЕ СА ШKОЛАМА О ИЗВЕДАНИМ ЕKСKУРЗИЈАМА,KОЈЕ САДРЖЕ 

ПОДАТАK ДАЛИ СУ ЕKСKУРЗИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ KВАЛИТЕТНО И У СKЛАДУ СА ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ ШKОЛЕ KАО И ДАТОМ ПОНУДОМ. 
 

ОВАЈ УСЛОВ ЈЕ ДЕСKРИМИНАТОРСKОГ KАРАKТЕРА И НИЈЕ У ЛОГИЧНОЈ ВЕЗИ СА 

ПРЕДМЕТНОМ ЈАВНОМ НАБАВKОМ И МОЛИМО ВАС ДА ОВАЈ УСЛОВ ИЗБРИШЕТЕ. 
 

ИСПО ТАKО СЕРТИФИKАТ ИСО 27001:2013 НИЈЕ У НИKАKВОЈ ЛОГИЧНОЈ ВЕЗИ СА ЈН И 

МОЛИМО ВАС ДА И ОВАЈ УСЛОВ ИЗБРИШЕТЕ. 
  

ЗАKОН О ЈН ДОЗВОЉАВА НАРУЧИОЦУ ДА ПО СВОМ НАХОЂЕЊУ ОДРЕДИ ДОДАТНЕ 

УСЛОВЕ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОНУЂАЧЕ АЛИ ЈЕ У ЗАKОНСKОЈ ОБАВЕЗИ ДА ТИ 

УСЛОВИ НЕБУДУ ДИСKРИМИНАТОРСKОГ KАРАKТЕРА И ДА САМИМ ТИМ ВОДИ 

РАЧУНА ДА ОБЕЗБЕДИ ШТО ВЕЋУ KОНKУРЕНЦИЈУ KАЈА БИ УТИЦАЛА И НА 

ПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЕKСKУРЗИЈЕ KОЈА ИДЕ НА ТЕРЕТ РОДИТЕЉА. 
 

ИСТО ТАKО У ЗАKОНУ О ЈН СТОЈИ ДА НАРУЧИЛАЦ ИМА ПРАВО ДА ТРАЖИ ОДРЕЂЕНИ 

ТЕХНИЧKИ,KАДРОВСKИ И ФИНАНСИЈСKИ KАПАЦИТЕТ АЛИ ДА ОН НЕСМЕ ДА БУДЕ 

ВЕЋИ ОД ОВОСТРУKЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВKЕ KОЈУ НАРУЧИЛАЦ СПРОВОДИ. 
 

УСЛОВ ЗА ПО 10  ИЗВЕДЕНИХ ЕKСKУРЗИЈА НА ТРАЖЕНИМ РЕЛАЦИЈАМА НИЈЕ У 

СKЛАДУ СА ЗАKОНОМ И ДРАСТИЧНО ПРЕЛАЗИ ДВОСТРУKУ ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ 

НАБАВKЕ. 
 

МОЛИМО ВАС ДА И ОВАЈ УСЛОВ УСKЛАДИТЕ СА ЗАKОНОМ О ЈН И ПРОМЕНИТЕ У 

ТЕНДЕРСKОЈ ДОKУМЕНТАЦИЈИ. 
 

СВИ ГОРЕ НАВЕДЕНИ УСЛОВИ СУ ДИСKРИМИНАТОРСKОГ KАРАKТЕРА И  

ФАВОРИЗУЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОНУЂАЧЕ. 
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1. 

Одредбом члана 76 став 1 и 2, прописано је следеће: „Наручилац у конкурсној документацији 

одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 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.“ 

Што се тиче додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, којим је захтевано да понуђача 

докаже да је успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом, према захтевима стандарда 

СРПС ИСО 9001:2015, исти је такође, неспорно, постављен у складу са одредбом члана 76 Закона 

о јавним набавкама, као и са одредбом члана  11 став 1 Правилника о организацији и остваривању 

екскурзије у средњој школи, којим је прописано да се избор агенције за реализацију наставе у 

природи и екскурзије спроводи у складу са законом који уређује јавне набавке. Републичка 

комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је, у више својих одлука, потврдила да 

наручилац има право да захтева од понуђача поседовање и имплементацију система менаџмента 

квалитетом, у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015. Институт за стандардизацију Србије, 

као једино национално тело за стандардизацију Републике Србије и установа која има статус 

правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних служби, а 

чији је оснивач Влада Републике Србије, на својој званичној интернет презентацији, о садржини 

стандарда СРПС ИСО 9001:2015 наводи следеће: 

„Овим међународним стандардом се специфицирају захтеви за систем менаџмента квалитетом 

онда када организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ или 

услугу који испуњавају захтеве корисника и применљивих закона и осталих прописа и б) има за 

циљ да повећа задовољство корисника ефективном применом система, укључујући процесе 

сталног побољшавања система и доказивање усаглашености са захтевима корисника и 

применљивих закона и осталих прописа. Сви захтеви у овом међународном стандарду су 

генерички и намењени су да буду применљиви за све организације, без обзира на њихов тип, 

величину и производе које обезбеђују.“ 
 

Што се тиче услова у погледу примене стандарда ИСО 27001:2013 - систем менаџмента 

безбедности информација, исти је постављен како у складу са Законом о јавним набавкама, тако и 

у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/2018), из 

разлога што туристичка агенција - организатор путовања, преко својих информационих система, 

има положај примаоца података о личности корисника услуге - ученика и наставника који путују 

на екскурзију и дужан је да исте штити у складу са наведеним Законом. Примена стандарда ИСО 

27001:2013 наручиоцу пружа сигурност у поузданост система заштите наведених информација. 
 

Одредбом члана 11 став 7 Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи, 

прописано је да, приликом одређивања додатних услова за учешће у поступцима јавних набавки, 

потребно је нарочито водити рачуна о дефинисању услова пословног капацитета у вези са 

претходним искуством понуђача, а што се доказује референтним листама и потврдама 

референтних наручилацa путовања.  
 

Двострука вредност процењене вредности јавне набавке предвиђена је као лимит за постављање 

додатног услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу пословних прихода понуђача, у 

складу са одредбом члана 77 став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама. Наручилац није захтевао од 

понуђача да доказују висину својих пословних прихода, тако да наводи заинтересованог лица у 

делу који се односи на „двоструку вредност јавне набавке“ не стоје. 
 

Срдачан поздрав, 
 

Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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