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Сходно члану 63. Став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «ЗемунПоље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке  радова: Извођење система за 

наводњавање „кап по кап“ и бушење бунара са опремањем, редни број набавке М-

51/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, јавна набавка број М-51/17 – Извођење система наводњавања 

„кап по кап“ и бушеног бунара са опремањем.  

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

1.   У поглављу IV Кoнкурсне документације у делу додатних услова наводи се да је 

потребно да понуђач располаже довољним пословним капацитетом – „ у периоду не 

дужем од три године до дана објављивања позива за подношење понуда, закључио 

минимум два Уговора/издао фактуре за извођење радова која су предмет набавке за коју 

подноси понуду у вредности од најмање 4.000.000,00 динара без пдв-а по Уговору“. 

Зашто је за тако велики посао, као услов, потребно исказати само уговоре који су предмет 

набавке?  

Имајући на уму величину посла и количину одговорности коју носи овај посао, сматрамо 

да би требало повећати захтеве који се траже као услов. Да би се осигурало квалитетно и 

одговорно извођење радова и да бисте се заштитили од нелојалне конкуренције, 

сматрамо да бисте као услов требало да додате и ИСО И ОХСАС стандарде (9001,  14001,  

18001) који осигуравају квалитетно извођење посла. На овај начин се знатно смањује 

могућност да конкуришу фирме некомпетентне за извођење посла који је предмет ове 

Набавке.  

 

ОДГОВОР 1: 

Чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/12, 14/15 и 68/15 ) је прописано да наручилац у конкурсној документацији одређује 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет 

јавне набавке, те 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. 

Сходно напред наведеном, а поштујући начела обезбеђивања конкуренције и 

једнакости понућача, дефинисани  су додатни услови у Конкурсној документацији за 

предметну набавку. 

  

        

 

Објашњење број: 2     Комисија за јавну набавку 

Датум: 01.12.2017.г. 


