
На основу Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

за јавну набавку добара бр. Д-08/15 у отвореном поступку јавне набавке обликованом по 

партијама, у законском року, дајемо следећа појашњења: 

 

Питање 1. 

У конкурсној документацији наручилац је прописао да је рок за подношење понуда 30 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Такође, у делу додатних 

услова, под тачком б) наручилац је прописао следеће: „Потврду НБС – одељење за принудну 

наплату да у претходних 12 (дванаест) месеци понуђач није био у блокади. Потврда мора бити 

издата после дана објављивања јавног позива. Уколико је понуђач у наведеном периоду био у 

блокади, понуда тог понуђача биће одбијена као несиправна“.  

Увидом у Портал јавних набавки под шифром 954266 може се утврдити да је наручилац од 

докумената објавио конкурсну документацију и одговоре на питања заинтересованих лица, али да 

није још увек објављен позив за подношењ понуде. Како је чланом 60. ставом 1. Закона о јавним 

набавкама прописано да је наручилац дужан да објави позив за подношење понуда, молимо 

наручиоца да исправи ову техничку грешку и објави, сходно законским одредбама и Позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. Објављивањем Позива за подношење понуда, 

омогућава се спровођење поступка јавне набавке у складу са одредбама Закона о Јавним 

набавкама, а понуђачима се омогућује да правилно рачунају рокове и поднесу прихватљиве понуде. 

Одговор 1. 

Тврдња да Позив за подношење понуда није објављен нетачна је, будући да је Позив за подношење 

понуда објављен и садржан је у конкурсној документацији наручиоца на страни 3 од 65 конкурсне 

документације, а објављен је истог дана и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 

прописа, у складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама. Сходно томе, заинтересованим 

понуђачима, наручилац је у складу са законом омогућио да правилно рачунају рокове и 

благовремено доставе понуде. 

Из питања које сте поставили, уочавамо нелогичност, јер сте информисани о року за подношење 

понуда који износи 30 дана, те се намеће питање, где сте о истом прибавили сазнања, ако не у 

позиву за подношење понуда који је у саставу конкурсне документације и који је у складу са 

одредбама члана 62. став 1. објављен истовремено са  конкурсном документацијом.  

У том смислу, није непознаница да су оба наведена акта објављена дана 22.12.2015. године у 13:45 

сати, и то под шифром јавне набавке 940085, а не под шифром јавне набавке коју сте ви навели у 

свом питању.  

С обзиром да сте навели погрешну шифру огласа јавне набавке, по којој сте поставили  питања и 

дали своје мишљење, то смо заиста у дилеми, на коју се набавку и на ког наручиоца односе Ваша 

питања.  

 

Питање 2. 

Молимо наручиоца да прецизно пропише обавезне услове из члана 75. ЗЈН и додатне услове из 

члана 76. ЗЈН, које пољопривредно газдинство као понуђач мора да испуњава за партије 4, 5 и 6. 

Одговор 2. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке набавке из члана 75. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/ 15 и 68/15) обавезујући су за све понуђаче, тиме и за 

пољопривредно газдинство, а јасно су описани и појашњени на страни 34 од 65 и 35 од 65 

конкурсне документације за предметну јавну набавку добара објављену под шифром 940085.  

Додатни услова за учешће у овом поступку набавке из члана 76. тог закона, за партије 4, 5 и 6, за 

пољопривредно газдинство, такође су детаљно описани и то за партију 4 Поврће свеже на страни 21 

од 65, за партију 5 Воће сезонско на страни 24 и 25 од 65, док за партију 6 Воће јужно, због 

природе предмета набавке, нису предвиђени  услови за  пољопривредно газдинство. 

 

Питање 3. 

На страни 25 од од 65 у делу додатних услова прописано је да, уколико је понуђач пољопривредни 

произвођач, достави потврде надлежног органа о квалитету производа (резултате анализа о 

испитивању) минимум за производе јабуке, крушке и орах – језгро (доказ не може бити старији од 3 

(три) месеца од дана отварања понуде). 

Чланом 10. ставом 4. тачка 1) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, прописано је 

„Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона мора да садржи: 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених законом и овим правилником за 

сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за 

њихово издавање.“ 

Молимо наручиоца да у конкурсној документацији пропише који је орган надлежан за издавање 

потврде о квалитету производа. 

 

Указујемо наручиоцу да је добра конкурсна документација предуслов за законско спровођење 

поступка јавне набавке, да је наведени захтев за разјашњење конкурсне документације заснован на 

позитивној пракси Републичке комисије и да сваки од истакнутих навода може бити основ за 

подношење основаног захтева за заштиту права којим се оспорава садржина конкурсне 



документације, као и то да је непрецизна и нејасна конкурсна документација основ за касније 

оспоравање поступања наручиоца при додели уговора. 

 

Одговор 3. 

Органи надлежни за издавање потврде о квалитету производа су одговарајуће акредитоване 

лабораторије које врше испитивања у складу са важећим Законом о безбедности хране и важећим 

правилницима наведеним у спецификацији премета набавке за партије 4,5 и 6, на страни  21 од 65, 

24 од 65 и 26 од 65. 

 

Како сте у оквиру овог питања дали своје виђење института набавки и сходно указали наручиоцу 

„да је добра конкурсна документација предуслов за законско спровођење поступка јавне набавке“, 

то и ми Вама указујемо да је предуслов за израду „добре“ конкурсне документацие, пре свега 

добро познавање законских прописа, подзаконских аката, праћење измена и допуна, одн. 

доношење нових прописа и аката, те њихова сходна примена у поступку набаваки, и стога 

смо слободни да Вам  укажемо да сте се у постављеном питању под бројем 3., у ставу 2. тог питања, 

позвали на  члан 10. став 4. тачка 1) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), који је престао да важи, и то даном ступања на снагу 

новог Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова који је донет 12. октобра 2015. године, објављен је у 

„Службеном гласнику РС“, број 86/15, а примењује се од 13.октобра 2015.године. 

 

Резимирајући у целини основаност Вашег захтева за додатним информацијама и појашњењима 

конкурсне документације у овом поступку набавке Д-08/15, очито се  намеће питање, да ли сте 

овим захтевом заиста желели да учествујете и „помогнете“ наручиоцу у реализацији предметног 

постпка јавне набавке предметних добара (?), на чему Вам се заиста најсрдачније захваљујемо, не 

желећи никако да прихватимо могуће друге Ваше намере.  

 

Иначе заступамо у пракси и пссловању установе став да је свака добра и основана сугестија, 

питање, захтев за тумачење или појашњење конкурсне документације, свака консултација, корисна 

за успешно и законито спровођење поступка јавне набавке, чему сви тежимо.  

Будући да нас поред питања које постављате, истовремено и едукујете  о начину и последицама 

поднетог захтева за заштиту права и другим последицама по наручиоца, то Вас подсећамо на члан 

148. важећег Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), који даје 

одговор на питање ко има право да поднесе захтев за заштиту права, што је процесна претпоставка 

која мора постојати да би одређено лице могло да поднесе захтев, о чему се поред осталог такође 

мора водити рачуна. 

 

Ценећи Вашу заинтересованост за спровођење конкретног поступка јавне набавке добара и 

сугестије које сте упутили, мишљења смо да није потребно да имамо различите мотиве, неоснована 

сучељавања у тумачењу конкурсне документације за коју смо заинтересовани или не као учесник, 

већ добру комуникацију по питању законске регулативе и реализације поступка јавних набавки, 

одн. конкретног поступка јавне набавке добара, засновану на сарадњи у једном конструктивном  

партнерском односу,  јер је то и једини начин за правилну примену прописа који третирају  сложени 

институт јавних набавки у Републици Србији.  


