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2.  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 20.04.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊE: 

 У Конкурсној документацији за набавку добара камиона смећара, аутоподизача, канти и 

контејнера – број јавне набавке ЈН П 01/17 за које је Јавни позив за подношење понуда у 

својству наручиоца расписао Град Суботица на страни 19/75 у оквиру поглавља „Додатни 

услови за партију 1“ под тачком 2) Пословни капацитет наведен је услов:  

  „Да је понуђач у претходне 3 године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 300 милиона динара без пореза на додатну 

вредност, а који се односе на продају камиона смећара. Најмање 50% овог услова мора да 

испуњава водећи члан групе понуђача“. 

  Питање: 

 Да ли прихватате да се у циљу омогућавања већем броју понуђача да учествује са 

својом понудом, чиме би се повећала конкуренција међу понуђачима, изврши измена 

„Додатних услова за партију 1“ тако да измењена тачка 2) Пословни капацитет гласи:  

 „Да је понуђач у претходне 3 године од дана објаве Јавног позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 150 милиона динара без пореза на додатну 

вредност, а који се односе на продају камиона смећара. Најмање 50% овог услова мора да 

испуњава водећи члан групе понуђача“. 

 ОДГОВОР: 

 Имајући у виду обим јавне набавки и број камиона-смећара који се набављају сматрамо 

да је прописани услов финансијског капацитета у логичкој вези са предметом набавке. 

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.  

Комисија за јавне набавке 


