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Питања и одговори Набавка услуга израде пројекта уређења трга и тржног 

центра Златибор ЈНВВ-у 15/16 

Питање бр. 1. 

 

Овим путем Вам се обраћамо да нам доставите појашњења конкурсне документације а у 

складу са тим појашњењима и да извршите измене и допуне предметне конкурсне 

документацијеи то за следеће ствари: 

На страни број 2 стоји: Укупан број страна: 59. Конкурсна документација се састоји од 34 

стране. 

 

 Да ли је грешка или је конкурсна документација објављена непотпуна? 

 

На страни број 7 стоји у оквиру Додатних услова члан 76.: 

Финансијски капацитет: Понуђач мора доказати да • поседује неопходан финансијиски 

капацитет,односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године ( 2013,2014,2015,) остварио 

укупан годишњи пословни приход од најмање 300.000.000,00 рсд. 

 

Доказ: Извештај БОН-ЈН за јавне набавке који издаје АПР за 2013,2014 и 2015.год. или 

биланс стања и успеха за 2013,2014 и 2015 год. са мишљењем овлашћеног ревизора (ако 

постоји законска обавеза) 

 

 У Закону о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012,14/15, 68/15), у 

оквиру доказивања испуњености услова. Члан 77, став 2.1 Извештај о бонитету или 

скоринг издат од стране надлежног органа, биланс стања са мишљењем овлашћеног 

ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачевим укупним приходима од 

продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци 

односи - најдуже за претходне три обрачунске године, мишљење или исказ банака или 

других специјализованих институција. Минимални годишњи приход који се тражи од 

понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. 

 

Образложење: 

Чланом 10.став 2. ЗЈН је прописано да 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.Чланом 12.став 2. ЗЈН је прописано да 

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 

предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 

произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач. 

 



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

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

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

набавке. 

 

Чланом 76.став 6. ЗЈН је прописано да Наручилац одређује услове за учешће у поступку 

тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке 

. 

Сматрамо да је наведени додатни услов дискриминаторски и супротан одредбама Закона о 

јавним набавкама јер је Општина Чајетина, Општинска управа као наручилац ограничила 

учешће понуђачима који у тренутку подношења понуде немају остварен укупан годишњи 

пословни приход од најмање 300.000.000,00 рсд. Обзиром да се пројектним задатком 

приказаним у конкурсној документацији не захтева ангажованост толиког финансијског 

капацитета, постављени финансијски капацитет нема никаквог смисла и може се сматрати 

да се захтева износ од 300.000.000,00 рсд само да би се фаворизовао одређени понуђач. 

Даље истичемо да поседовање толиког финансијског капацитета у моменту подношења 

понуде ни на који начин не може да утиче на реализацију предмента јавне набавке, те је 

постављени услов финансијског капацитета дискриминаторски и није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. Супротно је закону и не може се за услов финансијског 

капацитета захтевати поседовање укупног годишњег пословног прихода од најмање 

300.000.000,00 рсд. Који се неће примењивати у реализацији предмета јавне набавке. 

Овом приликом предлажемо да што хитније измените конкурсну документацију и 

отклоните 

 

Одговор бр.1: 

 

У питању је штампарска грешка, конкурсна документација није објављена непотпуна и у 

том погледу ће конкурсна документације бити измењена, грешка ће бити исправљена. 

Постављањем финансијског капацитета као додатног услова се тежи постизању потребног 

нивоа компетентности и успешности понуђача да узму учешће у поступку набавке. 

Дозовљен је ЗЈН члан 76. Став 2.  Износ од 300.000.000,00 рсд прелази законом прописан 

максимум – двоструки износ процењене вредности,па ће конкурсна докментација у том 

погледу бити измењена.  

 

 

Питање бр.2. 

 

Да ли је  прихватљиво да инжењери буду ангажовани неким другим уговорм осим 

уговормо о раду? Да ли је прихватњиво да неки од инжењера буду ангажовани уговором о 

делу, којим ће бити везани за ову јавну набавку? Овакво ангажовање инжењера даје исту 

ако не и јачу гаранцију, да ће инжењери бити ангажовани на реализацији конкретног 

пројекта. 

 

 

 

 



Одговор бр. 2 
 

У конкурсној документацији као доказ кадровског капацитета захтева се достављање 

Изјаве дефинисане обрасцем 4 у конкурсној документацији + уговор о радном ангажовању 

и фотокопија М обрасца за свако лице.  Синтагама „уговор о радном ангажовању“ се у 

овом случају користи баш због тога да би се избегло сужавање кадровског капацитета на  

уговор којим се заснива радни однос, дакле радно ангажовање подразумева све облике 

радног ангажовање које познаје  Закон о раду (a то није само радни однос) а М образац се 

доставља за оне видове радног ангажовања за које постоји обавеза пријаве на обавезно 

социјално осигурање.  


