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Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад   
 

Поштовани, 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

указујемо Вам на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији за јавну набавку број 

37/2018. 

Услов и доказ који сте поставили у погледу финансијског капацитета су апсолутно незаконити са 

становишта Закона о јавним набавкама. 

Питање 1: Молимо Вас да образложите по ком основу (закон, уредба, правилник и сл.) сте определили да 

је прихватљив скоринг са минималном оценом Б? Зашто је неприхватљв Ц – добар бонитет или Д – 

прихватљив бонитет? 

Одговор 1: Одредбама члана 77. став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама прописано је да се као доказ 

додатних услова финансијског капацитета може захтевати, између осталог, достављање и скоринга 

издатог од стране надлежног органа, из чега произлази да законодавац није ограничио ниво траженог 

скоринга. Имајући увиду наведено, као и вредност предметне инвестиције, сложеност и рок извођења 

радова и изузетан јавни значај инвестиције, Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да 

понуђачи, као доказ успешности финансијског пословања доставе скоринг минимум Б нивоа, односно 

веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-), а у циљу добијања поузданог уговарача који располаже довољним 

капацитетима да изврши предметни уговор. 

Питање 2: Истовремено захтевате да додатни услов који се односи на скоринг мора да испуни носилац 

посла што је такође очигледна незаконитост. Сврха постављања обавезних услова јесте да их испуњава 

сваки члан у групи понуђача уколико подносе заједничку понуду, осим обавезног  услова из члана 75. 

тачка 5) Закона о јавним набавкама, који може да испуни само један од чланова групе понуђача коме је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходан испуњеност тог услова. За разлику од обавезних, 

додатне услове према одредбама Закона о јавним набавкама испуњавају чланови групе заједно, дакле 

довољно је да их испуни један члан из групе понуђача. Захтевом који сте поставили у конкурсној 

документацији поступате противзаконито и супротно основним начелима односно одредбама чланова 10. и 

12. Закона о јавним набавкама јер ограничавате конкуренцију повезујући један од додатних услова и 

ограничавајући га искључиво на водећег члана групе понуђача. Понуђачи немају једнак третман уколико 

додатне услове ограничавате на водећег члана, што је такође у супротности и са члановима 76., 77. и 81. 

Закона о јавним набавкама. 

Одговор 2: Одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. Тачка 1)-4) овог Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Имајући у 

виду вредност предметне инвестиције, сложеност и рок извођења радова и изузетан јавни значај 

инвестиције, Наручилац је додатним условом финансијског капацитета захтевао да носилац посла, са 
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којим ће Наручилац закључити уговор, мора да испуни самостално услов под тачком 6.ц), односно да 

поседује скоринг минимум Б нивоа, а у свему у складу са напред цитираном одредбом Закона.  

Такође, напомињемо да Закон није ограничио ко може бити носилац посла у групи понуђача, нити је то 

Наручилац посебним захтевима у конкурсној докумнетацији урадио. Следом наведеног, било који члан из 

групе понуђача, који поседује тражени ниво скоринга, може бити носилац посла, а што одређују чланови 

групе понуђача споразумно. У складу са наведеним Наручилац, дефинисањем начина испуњења овог 

услова, није поступио супротно одредбама Закона, односно није ограничио конкуренцију.  

 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


