
 

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 8/2016 – Радови на уређењу 

паркинга 

Заинтересовани понуђач је поставио питање: 

 

Молимо Вас да  нам доставите додатне информације/појашњења конкурсне документације за јавну 

набавку – Радови на уређењу паркинга ЈН бр. 8/2016, а све у складу са чл. 63. Закона о јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). 

 

На стр. 23 и 24 конкурсне документације у делу који се односи на услове у погледу финансијског 

капацитета одредили сте да уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора 

да испуни додатне услове у погледу финансијског капацитета по тачкама: 

1. да понуђач у претходне 3  обрачунске године (2013., 2014. и 2015. година) није пословао са 

губитком; 

2. да понуђач у пследње  3 године које претходе месецу у коме је објављен позив за подношење 

понуда није био у блокади. 

Такође сте одредили да уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора посебно да испуњава додатне услове у погледу финансијског капацитета под тачкам 1. и 2. 

 

Одређивањем оваквих услова у погледу финансијског капацитета, сматрамо да сте начинили 

повреду начела обезбеђивања конкуренције у поступку јавне набавке и да сте поставили 

дискриминишуће услове, јер потенцијални понуђачаи не могу да се удруже како би испунили 

захтеване услове, а не могу ни да ангажују подизвођача предузеће које не испуњава наведене 

услове. Овакви услови су непримерени обиму посла који је предмет јавне набавке. 

 

Постављајући овакве услове, нисте узели у обзир одредбу из чл. 81. Закона о јавним набавкама 

која гласи: „Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу“, а која штити интересе вас као наручиоца. 

 

Уколико останете при овим условима, губите као потенцијалне понуђаче озбиљне извођаче 

радова, који су лоше пословали у делу траженог периода, када је целокупна грађевинска 

индустрија остварила лоше пословне резултате. 

 

У вези овог питања, наручилац даје следећи одговор: 

 

Приликом сачињавања конкурсне документације и одређивања додатног услова у погледу 

финасијског капацитета прописаног чл. 76. Закона о јавним набавкама, наручилац није имао 

намеру да ограничи конкуренцију нити да онемогући удруживање потенцијалних понуђача, као ни 

подношење понуда са подизвођачем. 

 

Наиме, приликом одређивања свих додатних услова наручилац је једино имао намеру да у 

предметном поступку добије понуде озбиљних извођача радова, како би се осигурао да ће 



предметни радови бити изведени стручно, квалитетно и у уговореним роковима, с обзиром да 

предвиђени радови представљају велики издатак за наручиоца.  

 

Међутим, у циљу обезбеђивања што веће конкуренције у поступку јавне набавке ЈН бр. 8/2016 – 

Радови на уређењу паркинга, наручилац прихвата сугестије потенцијалног понуђача и с тим у вези 

га обавештава да ће конкурсна документација бити измењена у законском року и сачињена у 

складу са Законом о јавним набавкама и то у делу који се односи на начин доказивања 

испуњености додатног услова у погледу финансијског капацитета тако да  уколико понуду 

подноси група понуђача, додатне услове у погледу финансијског капацитета испуњавају заједно. 

 

Измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку ће без одлагања бити 

објављене на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца 

www.ibiss.bg.ac.rs. 

 

 

 


