
    

ПРЕДМЕТ:одговор на додатне информације или појашњења 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 26.10.2016.године, 

у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку  добара – хране и пића  ( ЈН ОП ОС 35/2016), у 

оквиру кога је навело следеће: 

 „ Питање бр.1.: У Конкурсној документацији за ЈН ОП ОС 35/2016 набавка 

добара – хране и пића, нисте предвидели набавку по партијама, што сматрамо да је 

директно ограничавање конкуренције, што није у складу са Законом о јавним 

набавкама и супротно економским интересима, како наручиоца тако и потенцијалних 

понуђача. Наиме, Ви сте овим захтевом, да набавка буде једна целина, елиминисали 

велики број потенцијалних понуђача који су произвођачи неке групе производа. 

Подсетићу Вас, да сте прошле 2015.године овакав тендер груписали у пет партија што 

сматрамо сасвим оправдано. Овако како сте дефинисали конкурсну документацију за 

ЈН ОП ОС 35/2016 ограничавате начело обезбеђивања конкуренције у делу коришћења 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

 Питање бр.2.:У делу доказа за финансијски капацитет да ли прихватате БОН - 

ЈН који обухвата 2013/2014 и 2015 годину, а не како сте ви тражили БОН-ЈН за 2013 и 

2014 и за 2015 Биланс стања и Биланс успеха, јер се БОН – ЈН издаје за претходне три 

године?“ 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

  1.Одредбе Закона о јавним набавкама не утврђују законску обавезу наручиоца 

да приликом покретања поступка исту обликују по партијама (осим код 

централизованих), тако да обликовање јавне набавке по партијама представља 

могућност и одговорност наручиоца. 

Имајући у виду претходно искуство у извршењу јавне набавке обликоване по 

партијама (немогућност да извршавамо јавну набавку према нашим стварним 

потребама улазимо у додатна уговарања и додатне трошкове док нам стоје заробљена 

средства по другим партијама у оквиру постојећег Оквирног споразума), наручилац је 

довео у логичку везу примену члана 9. и члана 76. Закона о јавним набавкама са 

предметом јавне набавке. Такође вам указујемо, да уколико самостално не испуњавате 

задате услове, у могућности сте да наступите у оквиру заједничке понуде у складу са 

чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

 2.Да, понуђач ,као доказ да испуњава финансијски капацитет –да у претходне 

три године (2013,2014 и 2015) није пословао са губитком, може да достави и Извештај 

о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН  Агенције за привредне регистре – Регистра 

финансијских извештаја, с обзиром да исти садржи тражени доказ за постављени 

услов, за претходне три године.  

 Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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