
Питање: 

 

Поштовани, 

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

бр.124/12, 

14/2015 и 68/2015) тражимо следећа појашњења по ЈН број 404-13/2020: 

На страни 55 Конкурсне документације тачка 2. Пословни капацитет, je наведено 

да: 

‘’Понуђач мора да понуди котао од произвођача котлова, који je у периоду 

максимално5 година пре дана објаве позива на Порталу јавних набавки произвео 

минимално 20 котлова истог типа као понуђени котао, капацитета 990 kW или 

више.’’ 

Сматрамо да je, наведени критеријум да произвођач котлова мора да има 

произведених минимум 20 котлова истог типа као понуђени котао у претходних 5 

година, у супротности са Законом o јавним набавкама (у даљем тексту:Закон). 

Наиме, веома мали број понуђача испуњава наведени услов, те дискриминише 

понуђаче и у супротности je сa чланом 76 став 6 Закона који сe односи нa додатне 

услове којe одређује Наручилац: 

‘’Наручилац одређује услове зa учешће у поступку такo дa ти услови нe 

дискриминишу понуђаче и да су у логичној вези сa предметом јавне набавкe.’’ 

На горe наведен начин нарушава се начело обезбеђења конкуренције, гарантовано 

чл.10 Закона и начело једнакости понуђача гарантовано чл. 12 Закона. 

Како би се у складу са чланом 10 Закона о јавним набавкама омогућила што је 

могућа већа конкуренција, молимо Вас да извршите измену конкурсне 

документације и да прилагодите број захтеваних референци за произвођаче котла. 

С поштовањем, 

 

Одговор: 

 

Конкурсна документација је припремљена у свему у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: 

Закон) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  

гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19).  

Напомињемо да је чланом 76. став 4. и 6. Закона предвиђено да наручилац може да 

одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. Поред 

наведеног, услови морају бити такви да не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке, што је овде испуњено. Наиме, наручилац 

је става да није прекршено начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости 

понуђача дефинисањем услова пословног капацитета јер је у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. 

Дакле, имајући у виду напред наведено, несумњиво произилази да је наручилац 

дефинисао минималне додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у 

погледу пословног капацитета, а у складу са сопственим потребама и са циљем 

избора компетентног понуђача, односно добављача који ће бити у могућности да 

реализују конкретан уговор о јавној набавци. 



 Став наручиоца је да је код ове јавне набавке веома битно да понуђачи, односно 

потенцијални добављачи имају стручно искуство у вези са производњом котлова 

одређеног типа који је предмет јавне набавке. Наиме, тражени услов којим се 

захтева да понуђач мора да понуди котао од произвођача котлова, који је у периоду 

максимално 5 година пре дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

произвеоминимално 20 котлова истог типа као понуђени котао, капацитета 990 kW 

или више, свакако јесте показатељ потребног искуства, што је један од доказа да је 

у питању компетентан понуђач који ће квалитетно и ефикасно извршити уговорену 

обавезу. 

 С обзиром на напред изнето, наручилац је мишљења да је захтевани услов у свему 

у складу са Законом те да није потребно мењати конкурсну документацију. 

 

 

 


