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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова –радови на текућим поправкама и одржавању 

објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско – правне 

послове 

шифра: ОП-13/2018 

 

Наручилац је дана 24.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку радова – радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља 

Градска управа за имовину и имовинско – правне послове, шифра: ОП-13/2018. 

 

Питање: „Као додатни услов Финансијског капацитета  за све партије захтева се: 

 

1. да испуњава услов финансијског капацитета(за све партије): 
1.1. да је бонитет понуђача у периоду од 2013-2017. године скорингом оцењен као врло 

добар бонитет „ББ“ или бољи; 

 

Молимо Вас да још једном размотрите овај додатни услов ( финансијски капацитет) за 

учешће на предметном поступку, јер у Новом Саду према нашем сазнању има само 

једна извођачка фирма са бонитетом ББ или бољи, што директно дискриминише остале 

понуђаче. У набавци могу да учествују само чланице групе понуђача са том фирмом. 

Тиме се директно крши начело Закона о јавним набавкама да Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Логичка веза бонитета ББ и предмета 

набавке „Радови на текућим поправкама и одржавању објеката“ практично не постоји.“ 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 25.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: Наручилац је, водећи се основним начелима Закона о јавним 

набавкама, одредио услове за учешће у поступку, тако да ти услови не дискриминишу, 

него да обезбеде квалификованог добављача за извођење предметних радова. Пoнуђач, 

према Закону о јавним набавкама, понуду може поднети самостално, са подизвођачем 

или као заједничку понуду. Имајући у виду наведено, Наручилац остаје при условима 

за учешће у поступку предметне јавне набавке, коју је утврдио у конкурсној 

документацији. 

 

 



Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
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