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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012) Наручилац објављује: 
 
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – добра – 
-Набавка свежег воћа и поврћа за потребе Предшколске установе „11.април“обликована у 
три партије, бр. ЈН 13-103-00; 
 
Дана 18.11.2013.године Наручилац је примио следећа питања : 
 
1. Јавна набавка 13-103-00 
«У вашој конкурсној документацији за набавку меса, воћа и поврћа сте обавезали 
понуђаче: 
- Да у радном односу имају запосленог технолога прехрамбене струке. 
Питање: Да ли може ангажовање по основу уговора о повременом ангажовању или да ту 
обавезу има произвођач уколико то није понуђач? 
- За доказ о пословном капацитету сте предвидели достављање потврде купаца, уговоре и 
фактуре.  
Питање: Може ли као доказ да буде потврда купаца, уговор или фактура алтернативно? 
- Потврду са назначеним садржајем треба да сачини и овери купац. 
Питање: Да ли потврду са назначеним садржајем може да сачини понуђач или да 
наручилац  сачини предлог потврде о оствареном промету?» 
 
2. Јавна набавка 13-103-00 
„У вашој конкурсној документацији за набавку свежег меса и јаја као и свежег воћа,поврћа 
и јужног воћа  нисте навели процењене вредности наведених партија док сте у исто време 
у додатним условима из члана 76 ЗЈН предвидели високе захтеве у погледу 
финансијског,пословног и кадравског капацитета што је у супротности 10- начела 
обезбеђивања конкуренције и члана 76 став 6 јер наведени услови дискриминишу један 
број понуђача и тиме се ограничава конкуренција међу понуђачима коришћењем 
дискриминаторских услова.“ 
 
Наручилац у вези са тим даје следећи одговор: 
 
1. Јавна набавка 13-103-00 
Одговор 

- доказ о радном ангажовању је фотокопија уговора о раду или уговор о обављању 
привремених и повремених послова или уговор о делу. 

- конкурсном документацијом је тражено да понуђач достави уговоре,фактуре и 
потврде, 
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- потврде морају бити дате на документу оверене печатом и потписане од стране 

одговорног  лица Купца,којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку 
добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и 
фактуром. 

 
2. Јавна набавка 13-103-00 
Наручилац је смањио услове за финансијски и пословни капацитет как оследи: 
Финанасијски капацитет: 

1) Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског 
капацитета, односно да је остварио укупан приход у збирном износу и то од 
најмање: 

- минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси       понуда 
збирно за све три партије; или  
- минимум 12.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси понуда за  
партију 1. ; 
- минимум 8.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси понуда  за 
партију 2; 
-  минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси  понуда  
за партију 3; 
 
Пословни капацитет: 
 

2) Услов у погледу располагања пословним капацитетом, односно да је понуђач у 
периоду у претходне три године ( 2010, 2011. и 2012.година) – за сваку партију за 
коју подноси понуду, остварио пословни приход по основу извршене испоруке 
добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

- минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси       понуда 
збирно за све три партије; или  
- минимум 12.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси понуда за  
партију 1. ; 
- минимум 8.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси понуда  за 
партију 2; 
-  минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси  понуда  
за партију 3; 
 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу с додатним појашњењима. 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                              с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 


