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Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације 

 ЈНОП 1/16 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 1/16 – јавна набавка 

добара – намирнице и прехрамбени производи за 2016/2017 год. Дана 27.04.2016. године 

потенцијални понуђач електронском поштом упутио је неколико питања. 

 

Питање бр. 1: 

 
„kao potencijalni ponudjaci molimo za dodatnim pojasnjenjem konkursne dokumentacije, odnosno 

ukazujemo na isti Vezano za dodatne uslove koje narucioc trazi  

 -za finansijski kapacitet,  

Da li je prihvatljiv kao dokaz BON-JN ?” 

 

Одговор комисије на питање бр. 1: 

 

Јасно је наведено у конкурсној документацији шта се подразумева под неопходним 

финансијским капацитетом и начин на који се доказује. Дакле докази су: Потврда о броју 

дана неликвидности коју издаје НБС и копија биланса стања и успеха за 2014. Годину. 

 

Питање и подпитања бр. 2: 

-za poslovni kapacitet, narucioc je naveo“ – следи извод из конкурсне документације на стр 16/66 

Наставак коментара понуђача:   „ Nije u logickoj vezi sa nabavkom da se dostave po 2 reference za 

prethodne dve poslovne godine a da je pri tom iznos nebitan. Sta time moze da se konkretno dokaze? 

Neko ko je prodao 2 pastetice moze da dobije potvrdu za referencu..... 

Nadalje, nelogicnost je da se upisuju sva dobra koja su isporucena jer na nekim fakturama ima vise 

desetina artikala.... 

Potvrda od referentnog kupca na godisnjem nivou je cesto nekoliko miliona dinara. U tom slucaju bi 

ponudjac morali dostavljati naruciocu veoma obinu dokumentaciju (fakture) koja nije srazmerna ovoj 

nabavci.“ 

 



Одговор комисије на питање и подпитања бр. 2 

 

Наручилац је навео у конкурсној документацији шта се подразумева под пословним 

капацитетом и начине на који се он доказује. А то су попуњени обрасци 7 и 8, као и 

уговори/фактуре односно спецификације добара. 

Уз образац 7, као доказ, доставља се уговор наведен у Списку испоручених добара, као и 

потврда купца да је испорука добара извршена у року и у свему у складу са уговором.  

Уколико се из уговора не може утврдити да се односи на испоруку добара истоврсних 

предмету јавне набавке, А ТУ СЕ МИСЛИ АКО У САСТАВУ УГОВОРА НЕ 

ПОСТОЈИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,  уз такав уговор 

потребно је доставити и спецификацију испоручених добара која мора бити потписана и 

оверена од стране купца. У спецификацији испоручених добара потребно је навести који 

су артикли били предмет испоруке. Уговор/фактуре, односно спецификација добара треба 

да обухвати минимум два артикла из асортимана добара конкретне партије. А ТО 

ЗНАЧИ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО НАВЕСТИ 2 ИЛИ ВИШЕ АРТИКАЛА, 

ОДНОСНО ДА ЈЕ ДОВОЉНО НАВЕСТИ 2 АРТИКЛА ИЗ АСОРТИМАНА 

КОНКРЕТНЕ ПАРТИЈЕ.  
 

Питање бр. 3: 

 
„Molim narucioca da objasni medologiju dodele pondera za period u kom se nece menjati cena. 

Posto je navedeno  

"Под периодом у коме се цене неће мењати подразумева се временски период (у току реализације 

уговора) у коме понуђач нуди фиксне јединичне цене добара која су предмет јавне набавке, с тим 

да исти не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда." 

 

Nije nam jasno koji se to vremenski period "podrazumeva". kada se ne zna tacan datum zakljucenja 

ugovora, niti je navedeno tacno vazenje ugovora. Koji je to maksimalan rok a u skladu sa ZJN?“ 

 

Одговор комисије на питање бр. 3: 

 

Временски период у којем се не сме вршити промена цена у конкурсној документацији се 

не подразумева него се наводи да је то период који се рачуна од дана отварања понуда, не 

сме да буде краћи од 90 дана од дана отварања понуда( 16.05.2016. године). 

Датум закључења уговора не може бити Наручиоцу унапред познат због немогућности 

предвиђања трајања процедуре поступка јавне набавке дефинисане ЗЈН. 

Период у којем ће понуђач односно добављач испуњавати своје обавезе, односно период 

важења уговора је наведен у МОДЕЛУ УГОВОРА  у чл. 4 на страни 62/66. 

У конкурсној документацији на страни 3/66 се као циљ наводи да се поступак јавне 

набавке  спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Нигде се не помиње да је у 

питању вишегодишњи уговор. Дакле у питању је једногодишњи уговор. 

 

 

Комисија за ЈНОП 1/16 

 
 


