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Број: 5.2.- 27964                                                        

Дана:08.11.2016.                          

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 05.11.2016.  у  08.12 часова , за јавну набавку добара у отвореном поступку - 

Набавка грађевинског материјала – Б контигент  бр.33/16-С,. 

 

Дана 05.11.2016.  у  08.12 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања за јавну набавку добара у отвореном поступку - Набавка грађевинског 

материјала – Б контигент  бр.33/16-С.Наручилац је првог радног дана 07.11.2016 године у 

07,18 часова потврдио пријем е-маила. 

 

Питање бр.1 гласи: 

 

„Да ли су понуђачи који су основани у овој календарској години,у обавези да достављају 

доказе о испуњености услова захтеваног на страни 18 од 71,да располажу неопходним 

финансијским капацитетом под тачком 1 б)?“  

 

Питање бр.2 гласи: 

 

„На страни 18 од 71,наведено је да Понуђач мора испунити као додатни услов за учешће у 

предметном поступку јавне набавке и то: 

„2.- да располажу неопходним пословним капацитетом  и то: 

а)  Да је понуђач у претходној години испоручио наручиоцима купцима добра која су 

предмет набавке  у вредности од минимум 15.000.000,00 динара без пдв. 

Овакав захтев Наручиоца је у директној супротности са чланом 10 ЗЈН.Цитирамо члан 

10ЗЈН: 

„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.“ 

Постављањем оваквог услова,Наручилац је потпуно онемогућио да у поступку ове јавне 

набавке учествују понуђачи који до сада нису учествовали у поступцима јавних набавки,а за 

овакво поступање Наручилац нема оправдања,посебно имајући у виду захтевано средство 

обезбеђења за добро извршење посла. 

Имајући у виду све напред наведено,предлажемо да Наручилац додатни услов захтеван на 

страни 18 од 71 Конкурсне документације,под тачком 2 а) стави ван снаге“ 

 

Питање бр.3 гласи: 

 

„На страни 18 од 71,наведено је да Понуђач мора испунити као додатни услов за учешће у 

предметном поступку јавне набавке и то: 

„2.- да располажу неопходним пословним капацитетом  и то: 
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б)  да је понуђач на дан 31.12.2015 имао вредност лагера добара која су предмет набавке 

минимум 15.000.000,00 динара , што се доказује пописном листом на дан 31.12.2015. 

године“ 

 

Овакав захтев Наручиоца је у директној супротности са чланом 10 ЗЈН.Цитирамо члан 

10ЗЈН: 

„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.“ 

 

Овакав захтев Наручиоца је дискриминаторски и није у никаквој вези са предметом јавне 

набавке.Какво обезбеђење Наручиоцу представља стање магацина на 31.12.2015.године?! 

Имајући у виду све напред наведено,предлажемо да Наручилац додатни услов захтеван на 

страни 18 од 71 Конкурсне документације,под тачком 2 б) стави ван снаге“ 

 

 

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

124/2012,14/2015 и 68/2015), достављамо Вам у законском року одговоре на постављенa 

питањa: 

 

Одговор на питање бр.1  

 

Поштовани, 

 

У случају да је Понуђач основан и да је почео са радом у календарској 2016 години није 

дужан да у понуди достави доказ да у  претходне три обрачунске године  (2013,2014 и 

2015.)  није пословао са губитком односно није дужан да достави извештај о бонитету  БОН 

ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, за 2013, 2014.  и 2015. годину са мишљењем 

овлашћеног ревизора .Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање 

пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за 2013, 2014.  и 2015. 

годину (за привредне субјекте који који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства), односно Потврду пословне банке понуђача о oстварeном укупним 

приходима на пословном - текућем рачуну за 2013, 2014.  и 2015.годину (за привредне 

субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања – паушалци).  

 

Одговор на питање бр.2 

 

Употребљени термин „у претходној години“ у смислу наведеног услова пословног 

капацитета обухвата, у складу са одлукама Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, период од једне године до дана за подношење понуда, што је у 

конкретном случају период од 14.11.2015. године до 14.11.2016. године. 

                                                

С тим у вези, сви потенцијални понуђачи су у обавези да у циљу доказивања испуњености 

дефинисаног услова пословног капацитета доставе тражене доказе у складу са конкурсном 

документацијом, а имајући у виду да референтни период обухвата и 2016. годину до дана 

14.11. 

 

Напомињено да додатне услове за учешће понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно у 

складу са Законом о јавним набавкама и одредбама конкурсне документације у предметном 
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поступку јавне набавке, те и овај услов пословног капацитета понуђачи могу испунити  

заједно удруживањем у групу понуђача. 

 

На основу напред наведеног Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 

 

Одговор на питање бр.3 

 

У случају да је понуђач основан и да је почео са радом након дана 31.12.2015. године није 

дужан да у понуди достави доказ - Пописну листу на дан 31.12.2015. године. Сви остали 

понуђачи су дужни да докажу наведени услов на начин предвиђен Конкурсном 

документацијом Наручиоца. 

 

 
 

С поштовањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                   Комисија за јавне набавке 

         

 

 


