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П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 02.06.2020. године питањe везано за ЈН 
број 1.1.7. у поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара-средства за чишћење и хигијену за 
2020. годину, за потребе Дома ученика средњих школа Краљево, објављене на Порталу ЈН дана 
01.06.2020. године, постављеним питањем у погледу тражених додатних услова сагласно члану 76. 
ЗЈН. Питање су формулисана на следећи начин: 1) ,,У каквој је вези финансијски капацитет са 
процењеном вредношћу ове јавне набавке и да ли је исти одређен у складу са чланом 77. ЗЈН?, 2) 
Какву конкретну улогу има запослено лице са високом стручном спремом за успешну и квалитетну 
реализацију ове ЈН и какву логичку везу тај услов има са овом ЈН?. 3) Какву и колико пресудну улогу 
има поседовање 2 теретна моторна возила и магацинског простора од најмање 100м2. Образложите 
логичку везу овог услова са конкретном ЈН и аргументујте зашто је он неопходан за успешну и 
квалитетну реализацију ове ЈН?“ 
  

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 
Постављена питања потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу тражених додатних 
услова сагласно члану 76. ЗЈН ЈН број 1.1.7. у поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара-
средства за чишћење и хигијену за 2020. годину, Комисија за јавну набавку појашњава на следећи 
начин: У погледу првог питања ,,У каквој је вези финансијски капацитет са процењеном вредношћу 
ове јавне набавке и да ли је исти одређен у складу са чланом 77. ЗЈН?“, тражени пословни капацитет 
одређен конкурсном документацијом је у потпуности у складу са чланом 77 ЗЈН односно тражено је 
,,да је понуђач у периоду од претходне три пословне године (2017, 2018 и 2019 година) испоручио 
добра који су предмет јавне набавке у износу од најмање 11.000.000,00 динара са ПДВ-ом, збирно за 
све три године заједно“. Комисија је у конкретном случају да би понуђачима олакшала начин 
доказивања (јер се потврде наручиоца издају у износима са ПДВ-ом, итд) тражила износ од најмање 
11.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Како је чланом 77. ставом 2. тачком 1) ЗЈН-а прописано је да 
минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене 
вредности јавне набавке, како се процењена вредност одређује без ПДВ-а, Комисија је уважила ову 
примедбу и упућује све потенцијалне понуђаче-заинтересована лица на измену и допуну 
документацији сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15).  
У погледу другог питања ,,Какву конкретну улогу има запослено лице са високом стручном спремом 
за успешну и квалитетну реализацију ове ЈН и какву логичку везу тај услов има са овом ЈН“, Комисија 
је уважила ову примедбу и упућује све потенцијалне понуђаче-заинтересована лица на измену и 
допуну документацији сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  
 
У погледу трећег питања ,,Какву и колико пресудну улогу има поседовање 2 теретна моторна возила и 
магацинског простора од најмање 100м2. Образложите логичку везу овог услова са конкретном ЈН и 
аргументујте зашто је он неопходан за успешну и квалитетну реализацију ове ЈН?“ тражени технички 
капацитет је апсолутно неопходан за реализацију конкретне јавне набавке из разлога што су теретна 
возила неопходна за дистрибуцију добара која су предмет јавне набавке а тражи се и магацински 
простор где би ти артикли били смештени из ког би логично та роба на безбедан начин требала бити 
дистрибуирана до просторија Наручиоца. Одређивањем додатних услова из члана 76 ЗЈН. не 
фаворизујући ни једног понуђача и не ограничавајући конкуренцију, Наручиоцу се ипак оставља 



 

извесно дискреционо право поштујући одредбе ЗЈН. да цени сврсисходност у одређивању додатних 
услова конкретне јавне набавке, а како је у питању установа која се бави смештајем деце, њиховом 
едукацијом, бригу за њихово здравље то ипак на известан начин обавезује приликом одређивања 
услова за учешће у поступку јавне набавке, избора понуђача који би у потпуниости требао да 
задовољи прописане услове у погледу безбедности и исправности добара које испоручује и саму 
његову квалификацију и озбиљност за реализацију набавке. Уз захвалност потенцијалног понуђача-
заинтересованог лица и указивању на евентуалне непрецизности и критике поводом одређивања 
додатних услова упућујемо вас на измену и допуну документацији сагласно члану 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15  
 

     Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 
подношење понуда ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој јавној 
набавци 11.06.2020. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана 11.06.2020. године у 1130 

часова. 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


