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Број:5.2.-14639      

Дана:05.06.2017.   

                                                                 

                                

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 30.05.2017. године за јавну набавку мале вредности радова – 

Извођење радова на санацији објеката ЈКП „Водовод и канализација“ са набавком и 

уградњом материјала, број 33/17. 

  

Дана 30.05.2017. године у 18,04 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности радова – Извођење радова на санацији 

објеката ЈКП „Водовод и канализација“ са набавком и уградњом материјала, број 

33/17. Наручилац је дана 31.05.2017. године у 08,07 електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

Питање у 18,04 часова: 

 

„Poštovani, 

Molim u skaldu sa 63 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124//2012, 14/2005 i 

68/2015) ukazujemo Vam na uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji u vezi 

javne nabavke male vrednosti broj 33/17 - Izvođenje radova na sanaciji objekata JKP "Vodovod i 

kanalizacija" sa nabavkom i ugradnjom materijala. 

 

Na strani 20 konkursne dokumentacije kod finansijskog kapaciteta od ponuđača zhtevate sledeće: 

Da je bonitet ponuđača za period od 2014-2016 godine skoringom ocenjen kao veoma dobar 

BB+ ili bolji. 
Želimo da istaknemo da je propisan bonitet BB+ u gruboj disproporciji sa bonitetom „oblasti 43-

Specijalizovani građevinski radovi“ koji je na nivou CC+ i sa bonitetom „sektor F-

građevinarstvo“koji je na nivou DD. 

Propisivanjem dodatnog finansijskog uslova koji zahteva od ponuđača da ispuni kriterijum veoma 

dobrog boniteta BB+, a imajući u vidu da je propisani bonitet znatno viši u odnosu na oblast i 

sektor u okviru kojeg ponuđači posluju, onemogućava se postojanje većeg broja prihvatljivih 

ponuđača, što dovodi do favorizovanja onih ponuđača koji su po svojim bonitetima izuzeci u 

okviru specijalizovanih građevinskih radova u sektoru Građevinarstva i diskriminacije većine 

ponuđača koji posluju u građevinskom sektoru. Takođe isključivanjem iz razmatranja ponuda onih 

ponuđača čiji boniteti ne ispunjavaju propisani kriterijum dodatnog finansijskog uslova koji je 

nesrazmerno visok u odnosu na bonitete koji važe u domaćim poslovnim uslvima, na neposredan 

način onemogućava se davanje prednosti domaćim ponuđačima. 

Na gore naveden način grubo se narušava načelo obezbeđenja konkurencije, garantovana čl.10 

Zakona o javnim nabavkama i načelo jednakosti ponuđača, garantovano čl.12. Zakona i naročito 

obaveza davanja prednosti domaćim ponuđačima u skladu sa čl.86. Zakona. 

Posebno ukazujemo da ukoliko je bonitet oblasti 43-Specijalizovani građevinski radovi CC+, a 

bonitet sektora F-GRAĐEVINARSTVO DD, propisivanjem dodatnog finansijskog uslova da 

bonitet ponuđača mora biti BB+, narušava se logička povezanost predmeta javnog poziva i 

dodatnog uslova, koju je naručilac dužan da obezbedi shodno čl.76. st.6. Zakona. 
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Imajći u vidu prethodno, zahtevamo da se propisani dodatni uslov finansijskog kapaciteta promeni, 

tako da omogući konkurentu i jednaku tržišnu utakmicu potencijalnim ponuđačima u skladu sa 

bonitetima „oblasti 43-Specijalizovani građevinski radovi“ i „sektora F-GRAĐEVINARSTVO“. 

 

 

Takođe, molimo Vas da precizno definišete zakon ili podzakonski akt koji definiše granicu 

prihvatljivosti ocene skoringa. 

Napominjemo da opis ocene skoringa C glasi DOBAR BONITET, te Vas s toga molimo da nam 

precizirate akt po osnovu kog je skoring sa ocenom C neprihvatljiv u ovom postupku javne 

nabavke? 

 

 

U prilog gore navedenom dostavljamo Vam mišljenje Uprave za javne nabavke po pitanju 

prihvatljivog nivoa skoringa. 

 

 

Rok za predju finansijskih izveštaja na osnovu kojih se izdaje bonitet i skoring za poslovnu 2016 

godinu Agenciji za privredne registre je 30.06.2017. godine, tako da ponuđači još uvek nisu u 

mogućnosti da dostave bonitet i skoring u kome su sadržani podaci za 2016. godinu kako ste 

zahtevali u konkursnoj dokumentaciji.  

 

 

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju tako što ćete izbaciti neosnovan i nezakonit 

uslov po pitanju ocene skoringa koji je u suprotnosti sa članom 10, 12 i 76 Zakona o javnim 

nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124//2012, 14/2005 i 68/2015). 

Skrećemo Vam pažnju da ovako postavljen uslov predstavlja osnov za podnošenje zahteva za 

zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 

 

 

Molim Vas da u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 

124//2012, 14/2005 i 68/2015) potvrdite prijem elektronske pošte navodeći dan i čas prijema.“ 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

Одговор:  

 

1. Чланом 76. став 2 ЗЈН прописано је да Наручилац у конкурсној документацији одређује 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадравског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне 

набавке. Чланом 77. став 2 ЗЈН дефинисано је да се ипуњеност ових услова може између 

осталог доказивати скорингом издатом од стране надлежних органа. 

Такође, Влада Републике Србије донела је стартегију за развој јавних набавки  за период 

2014-2018.године и потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим 

актима ЕУ(www.ujn.gov.rs). Са обзиром да је скоринг у пракси ЕУ веома заступљен у 

приватном сектору а поготово у јавним набавкама будући да на најрелевантнији начин 

показује пословање правног субјекта као што су историјат плаћања,ликвидност, успешност 

( палћање добављачима итд) као и 16 других показатеља(www.skoring.rs)  остајемо при 

ставу из конкурсне документације. Са обзиром да не захтевамо скоринг са највишом 

оценом, као и да постоји много фирми које испуњавају минимално овај ниво на тржишту, 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.skoring.rs/
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остајемо при захтеваном услову из конкурсне документације. Будући да је рок за предају 

финансијских извештаја на основу којих се издаје скоринг за пословну 2016. годину 

Агенцији за привредне регистре 30.06.2017. Наручилац ће прихватити као прихватљиве 

понуде потенцијалних понуђача који доставе скоринг за 2014. и 2015. годину, уколико још 

нису поднели захтев Агенцији за привредне регистре за 2016. годину.  

 

Како је предмет набавке, санација објеката у којем запослени ЈКП „Водовод и 

канализације“ Нови Сад, обављају своје радне активности, лошији ниво рејтинга ( како 

наводи агенција за привредне регистре) носи одређене ризике, можемо да изразимо сумњу у 

реализацију предметних радова нижег скоринга од наведеног. Даље у тексту вам 

достављамо дефиницију Скоринга преузете са сајта Агенције за привредне 

регистре(www.apr.gov.rs) Скориниг,-објективна оцена способности и измиривања обавеза и 

успешности правних лица и предузетника,утврђена на основу података на основу 

финансијског извештаја(биланс стања,биланс успеха) на период од 5 година.  

Наручилац има право по члану 76.ЗЈН да дефинише додатне услове ( члан 77. став 2. тачка 1 

ЗЈН) који су у логичној вези са предметом јавне набавке и који неће дискриминисати 

понуђаче. Дефинисањем додатних услова који су у логичној вези са предметом јавне 

набавке не значи да је нарушио начело једнакости понуђача и начело конкуренције  по ЗЈН. 

Комисија сматра да овај услов може да испуни велики број понуђача на тржишту. Комисија 

остаје при захтеваном услову из конкурсне документације 

 

 

 

 

С поштовањем, 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      

http://www.apr.gov.rs/

