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15.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - 

КАМИОНА СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

постављено питање од 05.05.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације, ПАРТИЈА 1: 

 

Наручилац на страни 19 конкурсне документације као додатни услов пословног 

капацитета захтева: 

 

„Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 300 милиона динара без 

пореза на додату вредност, а који се односе на продају камиона смећара . 

Најмање 50% овог услова мора да испуњава водећи члан групе понуђача. 

Доказ: 

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђач 

Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу VI Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уоворима, од стране наручилаца наведених у 

Референтној  листи, који је дат у Поглављу VI Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи 

Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

- облик наступања за продају добра за које се издаје Потврда , 

- изјава да су добра испоручена  за потребе у складу са преузетим обавезама 

уговора, 

- вредност испоручених добара, 



- број и датум уговора, 

- контакт особа наручиоца и телефон , 

- потпис овлашћено лица и печат наручиоца . 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.“ 

  

Питање број 1:  

 

Шта Наручилац подразумева под: “водећи члан групе понуђача“, пошто је у 

питању термин који Закон о јавним набавкама не познаје?  

  

 ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

  У питању је члан групе понуђача који ће да буде носилац посла. 

 

Питање број 2: 

 

Ако Наручилац под “водећи члан групе понуђача“, подразумева носиоца 

заједничке понуде из Члана 81. Став 4. Тачка 1. ЗЈН, напред наведени додатни услов 

пословног капцитета за учешће у предметној јавној набавци био би у супротности како 

са ЗЈН, тако и са основним начелима правног поретка, којима се слобода уговарања не 

може и не сме ограничавати, па тако по Закону о облигационим односима, који се као 

супсидијерни правни извор примењује у односу на Закон о јавним набавкама, слобода 

уговарања, у смислу аутономије воље уговорних страна заштићена по Члану 10. Закона 

о облигационим односима: “Стране у облигационим односима су слободне, у 

границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде 

по својој вољи“, а аутономија воље уговорних страна може се ограничити само уколико 

је предмет обавезе из уговора немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, док 

предмет споразума о заједничкој понуди по Члана 81. Став 4. Тачка 1. ЗЈН гласи:  

„ Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.“ 

 

па је потпуно очевидно да је додатни услов пословног капацитета за предметну 

јавну набавку само сужавање конкуренције, наметањем обавезе да један од учесника у 

заједничкој понуди мора испунити 50% траженог услова пословног капацитета, што је 

у потпуности супротно самој суштитни института заједничке понуде у поступцима 

јавних набавки, прописано Чланом 81. Став 4.: „Сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне 

услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије.“.  

Следствено напред наведеном, Наручилац супротно Члану 10. ЗЈН:“ 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“ и Члану 76. Став 6. ЗЈН којим 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.“, а у конкретном случају 



Наручилац дискриминише све понуђаче који као учесници у заједничкој понуди нису у 

могућности да испуне додатни услов од 50% траженог пословног капацитета 

С тим у вези потенцијални понуђач моли Наручиоц да измени конкурсну 

документацију у делу додатног услова пословног капацитета и омогући понуђачима да 

у складу са својом аутономијом воље уреде споразум о заједничкој понуди за 

предметну јавну набавку. 

 

 ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

 Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Као што сте већ сами 

у питању навели, Наручилац је, у складу са одредом члана 81. став 4. Закона о јавним 

набавкама, прописао да овај додатни услов мора да испуни водећи члан групе/носилац 

посла јер сматра да је неопходно да носилац посла поседује минималне капацитете 

неопходне за реализацију посла у задатим роковима. Наручилац не види на који начин 

се наведени услов коси са принципом аутномије воље из Закона о облигационим 

односима.  

 

Питање број 3: 

 

Наручилац на страни 40 конкурсне документације у Обрасцу 6. наводи у 

последњем ставу:“ Укупна вредност уговорених радова износи:   .“, иако је предмет 

јавне набвке набавка добара, па потенцијални понуђач моли Наручиоца да исправи 

наведену грешку. 

Имајући све наведено у виду подносилац захтева за додатна појашњења 

упозорава Наручиоца да су овакве повреде ЗЈН валидан разлог за подношење захтева за 

заштиту права понуђача и позива Наручиоца да измени конкурсну документацију у 

смислу навода подносиоца предметног захтева. 

 

 ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

 У наведено поље уписује се збир вредности уговора наведених у табели из 

Обрасца. Наручилац сматра да исправка није неопходна и да је образац довољно јасан. 

 


