
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-73/2018-12/5 

Датум: 26. јул 2018. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина архивских-магацинских полица за објекат Палата правде у Београду - 

 редни број 27/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. јула 

2018. године у 10.19 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли приликом испоруке добара Продавац доставља атест за квалитет и носивост 
полице? Тражени атест се наводи у предмеру, али не и у Моделу уговора. 
 

1. Одговор Комисије: 
 Комисија прихвата сугестију понуђача и измениће конкурсну документацију у складу са 
тим. 

 
2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да прецизније дефинишете појам ‘увођење у посао Продавца од стране 
Купца’. Шта подразумевате под тим термином? 
Молимо Вас да тачно дефинишете рок за ‘увођење у посао’ од дана потписивања 
Уговора? 
Тражени рок је потребан због издавање писма о намерама банке односно банкарске 
гаранције од стране пословне банке. 

 

2.   Одговор Комисије: 

Под појмом увођења у посао сматра се (након потписивања Уговора) предаја расположиве 

документације везано за извршење посла, што у овом случају значи да се предају 

архитектонске основе предметног простора - архива са решењима из плана унутрашњег 

уређења, као и да се обезбеди приступ објекту, што се , према Уговору записнички 

констатује. 

Што се тиче дужине рок за увођење у посао, исти ће бити дефинисан изменама конкурсне 

документације. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Додатни услов - пословни капацитет: Због чега Наручилац инсистира да је понуђач 

остварио приходе од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а од најмање једног уговора? 



Сматрамо да се таквим условом нарушава и ограничава конкуренција односно крши члан 

10. Закона о јавним набавкама. Такође, услов није у складу са чланом 77. став 2. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама. 

Сасвим је довољан доказ о испуњености услова капацитета понуђача да је остварио 

приходе од продаје добара која су истоврсна или слична добрима која су предмет јавне 

набавке у вредности од 17.000.000,00, без обзира на вредност уговора. Молимо Вас да 

извршите измену конкурсне документације и да уклоните дискриминаторни услов. 

 

3. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при датом услову јер је исти постављен у складу са чланом 7. став 2. 

тачка 1). Закона, односно тражен је укупан приход од продаје истих или сличних добара, 

на које се уговор о јавној набавци односи - најдуже за претходне три обрачунске године, а 

минимални годишњи приход који се тражи од понуђача није већи од двоструке процењене 

вредности предметне јавне набавке. Са друге стране, постављени услов, да је понуђац 

реализовао у периоду од 1. јануара 2016. године до дана подношења понуде најмање један 

уговор вредности 8.000.000 динара без пдв-а, не дискриминише понуђаче јер је логичкој 

вези са предметом јавне набавке (члан 76. став 6. Закона), односно примерен је предмету 

уговора, количини и намени (члан 7. став 2. тачка 2) Закона). Овај услов је постављен тако 

да докаже да је понуђач способан, односно да има капацитет да реализује уговор који је 

предмет јавне набавке, а самим тим је и неопходан услов. 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Додатни услов - кадровски капацитет: Тражени услов да понуђач у тренутку подношења 

понуде има радно ангажована 2 (два) возача Ц категорије није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. 

Понуђач се уговором обавезује да изврши испоруку у року од 30 дана од дана увођења у 

посао од стране Наручиоца. Приликом потписивања Уговора понуђач доставља банкарску 

гаранцију чиме Наручиоцу гарантује испоруку у предвиђеном року. Према томе, 

Наручилац не би требало да обавезује понуђаче да имају радно ангажоване возаче Ц 

категорије. 

 

4. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при датом услову и сматра да није дискриминаторски и да је у складу са 

Законом, односно услов је постављен тако да докаже да је понуђач способан, односно да 

има капацитет да реализује уговор који је предмет јавне набавке, имајући у виду вредност 

и обим набавке, а самим тим је и неопходан услов. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Додатни услов - кадровски капацитет: Тражени услов да понуђач у тренутку подношења 

понуде има радно ангажовано лице: Дипломирани машински инжењер са лиценцом 333 

или 434 је услов који је у супротности са праксом јавних набавкама где су предмет 

набавке куповина и монтажа архивских (магађнских) полица. Сматрамо да се овим 

условима нарушава и ограничава конкуренција односно крши члан 10. Закона о јавним 

набавкама. 

Према Одлуци Инжењерске коморе Србије (Одлука о врстама лиценци које издаје 

Инжењерска комора Србије бр. 1493/1-3. од 02.07.2012. године) за лиценце 333 или 434 у 

опису делатности за машинске пројекте, не налазе се пројекти израде архивских 

(магацинских) полица. Као што можете приметити, наведене лиценце се издају за 

сложеније машинске конструкције од предметних. 

Наведену Одлуку можете видети на сајту Инжењерске коморе Србије 

http://www.ingkomora.org.rs/akti. 

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и да уклоните 

дискриминаторни услов. 



 

5. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при датом услову и сматра да није дискриминаторски и да је у складу са 

Законом, као и да је неопходан услов за предметну јавну набавку. Односно, у конкретном 

случају, сматрамо де је неопходно, а имајући у виду предмет уговора, количину и намену 

да добављач има бар једног машинског инжењера који ће бити одговоран за процесс 

производње и остале активности у вези са тим. Испуњењем овог услова, понуђачи 

доказују да су способни да реализују набавку у складу са техничком спецификацијом 

наручиоца. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Додатни услов - кадровски капацитет: Тражени услов да понуђач у тренутку подношења 

понуде има радно ангажовано лице: Дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја или 

дипломирани инжењер архитектуре је услов који је у супротности са праксом јавних 

набавкама где су предмет набавке куповина и монтажа архивских (магацинских) полица. 

Сматрамо да се овим условима нарушава и ограничава конкуренција односно крши члан 

10. Закона о јавним набавкама. 

Предмет набавке је израда, испорука и монтажа архивских (магацинских) полица и у 

складу са тим понуђач не врши израду пројекта за уређење ентеријера. Из достављене 

документацији може се закључити да Наручилац већ има припремљен пројекат уређења 

ентеријера на месту где је предвиђено смештање предмета ове набавке. Сходно 

наведеном, тражени услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Монтажу архивских (магацинских) полица могу вршити лица и са завршеном средњом 

стручном спремом или завршеном стручном обуком, тако да не видимо основа да се од 

понуђача тражи да имају ангажовано лице дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја 

или дипломирани инжењер архитектуре. 

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и да уклоните 

дискриминаторни услов. 

 

6.   Одговор Комисије: 

Комисија остаје при датом услову и сматра да се  истим не нарушава и не ограничава 

конкуренција, односно да се не крши члан 10. Закона о јавним набавкама. Наиме, обзиром 

да се ради о монтажи полица према архитектонским подлогама и ентеријерским решењем, 

неопходно је стручно лице-архитекта  које ће правилно сагледавати техничку 

документацију, али и активно учествовати у евентуалним изменама или прилагођавању на 

лицу места са ентеријерским сагледавањем простора. Део аргументације на ову примедбу 

заинтересованог лица је садржан и у одговору који је дат под 2.  Дакле, овај услов је 

постављен тако да докаже да је понуђач способан, односно да има капацитет да реализује 

уговор који је предмет јавне набавке, а самим тим је и неопходан услов. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Светлана Марковић, дипломирани инжењер архитектуре;  

- Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевине; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник; 

-Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

-Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


