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Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 

 

 
 

Дана 28.03.2016. године у 12:42 часова примили смо допис заинтересованог лица путем 

електронске поште у вези поступка јавне набавке - набавка радова - радови на одржавању 

вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима, редни број јавне набавке 08/Р-2016, заведен 

код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 136/2016-ЈН од 28.03.2016. године. 

  

Текст дописа: 

 

''Поштовани, 

 

Сходно чл.10 из Закона о јавним набавкама који гласи 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију.Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати 

било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. 

 

У ЈН 08/Р-2016 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА тражите да се испуни неопходан пословни капацитет од 

5.000.000,00 динара за период 2011-2015 год. Без ПДВ-а а процењена вредност радова је 

2.791.667,00 динара без ПДВ-а. 

 

 ПИТАЊЕ: Зашто је неопходни пословни капацитет дупло већи од процењене вредности јавне 

набавке? 

 

С поштовањем, 

 

Заинтересовани понуђач...“ 

 

 

 

 



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговор на питање из 

предметног захтева / дописа објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници 

 

Одговор: 

 

 Ваше питање се односи на део конкурсне документације која дефинише додатне услове 

за учествовање у конкретном поступку јавне набавке, и то додатни услов у погледу неопходног 

пословног капацитета „ да је понуђач у претходних пет година ( 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 

година ) извео, као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке у 

укупној вредности од најмање 5.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а )...“ 

 

 Увидом у позив за подношење понуда и конкурсну документацију, Комисија за јавну 

набавку је утврдила да је процењена вредност јавне набавке 2.791.667,00 динара без ПДВ-а. 

 Из дефиниције додатног услова – неопходан пословни капацитет произилази да  

захтевима овог услова може одговорити сваки понуђач који је за претходних пет година извео 

исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке у укупној вредности од најмање 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а, дакле просечно по години 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, што 

значи да је понуђачима остављена широка могућност да испуне овај услов и да су нпр. само у 

једној од предвиђених пет година извели радове из предмета уговора у утврђеној вредности. 

 Пословни капацитет представља један од показатеља озбиљности  понуђача и исти мора 

бити у логичној вези са износом процењене вредности јавне набавке, што је по мишљењу 

Комисије у конкретном поступку испуњено. 

 

 Приликом дефинисања услова за учествовање у конкретном поступку јавне набавке, 

Комисија за јавну набавку је пошла од анализе тржишта при чему је утврђено да на територији 

Републике Србије постоји широк круг понуђача који могу испунити услове за учествовање у 

конкретном поступку јавне набавке, из чега се изводи закључак да је Комисија водила рачуна о 

поштовању начела поступка јавних набавки, па и цитираног чл.10. 

Такође, Комисија је узела у обзир специфичност јавне набавке која се огледа у њеном 

значају за редовно и безбедно функционисање саобраћаја, из ког разлога је вођено рачуна да 

потенцијални понуђачи буду довољно квалификовани и оспособљени за ту врсту радова, 

односно да имају одређен ниво искуства. 

Неспорно је да наручилац мора да води рачуна да услови и други захтеви не буду 

дискриминаторски, али то не значи да сваку јавну набавку могу да реализују сви понуђачи, јер 

услови се прописују управо због тога да се направи разлика међу понуђачима по основу , 

логично, неједнаког пословног, финансијског, техничког и кадровског капацитета. 

 

Такође, закон о јавним набавкама је  предвидео  да понуђач који није у могућности да 

сам испуни задати ниво једног или више додатних услова, може учествовати у таквом поступку 

јавне набавке и то подношењем заједничке понуде. 

 

 

 На основу изнетог, упућујемо вас да поступите у свему у складу са предметном 

конкурсном документацијом.  

 

 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 
 


