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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 25/2020 

(1.2.85  у Плану јавних набавки) 

 

                Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН МВ 25/2020 (1.2.85  у Плану јавних набавки) - Стручне услуге за реализацију пројекта 

"Постизање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и 

запошљавање Рома", ОРН 80500000- услуге обуке - доставило је наручиоцу писани захтев 

путем email-а дана 08.07.2020. године у 13,04 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор 

на следећa питањa:  

 

ПИТАЊЕ 1 : 

У складу са члановима 63 и 149 закона о јавним набавкама (ЗЈН) упућујемо Наручиоцу 

примедбе на садржину конкурсне документације и на неправилности у конкурсној 

документацији. 

 

Наручилац је дефинисао додатне услове мимо члана 76 ЗЈН, а кроз техничку 

спецификацију предмета набавке. Скрећемо пажљу Наручиоцу да техничка спецификација 

треба да представља упуство и својеврсну инструкцију понуђачима како треба (на који начин) 

и у ком обиму и квалитету треба да реализује предмет набавке, а не да кроз техничку 

спецификацију буде описан квалитативни избор потенцијалног извршиоца услуге. 

 

Молимо Наручиоца да из техничке спецификације избаци део који се односи на 

квалитативни избор понуђача описан као додатни услов. 

 

Даље, Наручилац мора дефинисати, јасно и прецизно, не само додатни услов већ и 

начин доказивања додатног услова. Стога, уколико се Наручилац одлучи да додатне услове 

који су дефинисани кроз техничку спецификацију уврсти као стварни додатни услов у смислу 

члана 76 ЗЈН, онда мора да води рачуна о томе да ли је такав додатни услов у логичкој вези са 

предметом набавке, као и да не дескриминише понуђаче. Дефинисање додатног услова да 

понуђач мора најмање 15 година обављати делатност је пример дескриминаторског услова; да 

понуђач обезбеди сарадњу са трећим лицима (предузећима у којима се изводи обука) је услов 

који никако није дефинисан - нити се зна које захтеве треба да испуне та предузећа нити које 

су обавезе тих предузећа јер уговор о предметној јавној набавци не склапају "предузећа у 

којима се одвија обука" већ понуђач; да понуђач има два уговора о успешно организованим 

истим или сличним обукама је у директној колизији са додатним условом дефинисаним на 

страни 15 и 16; није дефинисан термин "осетљиве групе" нити како се обука за лица из 

"осетљиве групе"  разликује од обуке за лица који нису припадници те групе у смислу обима, 

количине и квалитета стечених вештина ради лакшег запошљавања. 

 



Као још једну неправилност наводимо дефинисани број полазника који је дефинисан 

као "минимум 10"  

Овако паушално дефинисан број полазника који може значити и много више од 10 није 

у складу са предметом набавке јер наручилац очигледно нема сазнања о тачном броју 

полазника, те је немогуће ни израчунати потенцијалне трошкове обуке. Обука за 10 лица је 

могућа за процењену вредност набавке, али поставља се питање шта ако Наручилац на обуку 

пошаље више од тог броја. Тиме се понуђач излаже ризику да уопште реализује предметну 

набавку и доводи се у питање економска исплативост исте. 

 

Даље, Наручилац нигде није дефинисао јединицу мере, тако да је непознато за шта 

понуђачи подносе понуду. У обрасцу понуде стоји да је јединица мере УСЛУГА. То је 

нестручно дефинисана јединица мере. Јединица мере може бити полазник или час обуке, али 

не и услуга у целости јер се онда поставља питање шта ако се нека од предвиђених обука не 

реализује уопште из разлога који нису на страни понуђача (Наручилац не пошаље полазника 

на обуку или полазник ког је наручилац послао на обуку одустане од обуке или се обука 

откаже из оправданих разлога).   

 

Молимо Наручиоца да конкурсну документацију уподоби са законом о јавним 

набавкама, да изврши неопходне измене и да у складу са тим продужи рок за достављање 

понуда. 

 
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОР: 

 

 Заинтересовано лице није навело на коју се партију ове јавне набавке односи питање, 

па је наручилац из садржине постављеног питања утврдио да је реч о Партији 3- Обука за 

унапређење вештина и знања у области различитих заната, 
 

Наручилац је из техничке спецификације избациo део који се односи на квалитативни 

избор понуђача описан као додатни услов и који је ненамерном грешком остао у овом делу 

конкурсне документације. 

Наручилац је у измењеној конкурсној документацији прецизно дефинисао додатне 

услове за учешће и начин доказивања тих услова. У складу са примедбама заинтересованог 

лица дефинисан је и појам осетљивих група, јединица мере и тачан број полазника. 
                      

           

              Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


