
I   Одговор  на  питање  понуђача у поступку јавне набавке услуга – сервисирање и 

одржавање клима уређаја (шифра ЈНМВ-У-6/2020) 

 

 

1. Питање:   
            У Додатним условима, тражи се испуњеност услова који се односи на пословни 

капацитет, а да је заинтересoвани понуђач  у периоду од 01.01.2019. године, до дана 

подношења понуде извршио услуге у вредности од 1.500.000,00 динара. 

Овим путем тражимо да овај услов буде у логичкој вези са предметом јавне набавке 

и да се тражени износ извршених услуга од 1.500.000,00 динара, односи на период од 

поседњих пет година. 

Захтевом да се износ извршених услуга односи на период од 01.01.2019. године, до 

дана подношења понуда, дискриминишу се заинтересовани понуђачи. 

 

 

2. Одговор:  
            На основу члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама, Наручилац одређује услове 

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

са предметом јавне набавке. 

  Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да понуђач поседује одређени 

пословни капацитет, односно да је у периоду од 01. јануара 2019. године до дана 

подношења понуде, вршио услуге које су предмет набавке најмање у вредности 

1.500.000,00 динара без ПДВ-а. Смисао овако прописаног услова пословног капацитета 

није да га испуни сваки понуђач који се бави предметом јавне набавке, него да у поступку 

учествују само понуђачи који су за то заиста способни и квалификовани и да се уговор 

закључити са понуђачем који има капацитете да га успешно реализује. 

 Надаље, члан 77. став 2. тачка 1.  Закона о јавним набавкама којим је прописано да 

минимани годишњи приход који Наручилац може да захтева од понуђача не сме бити већи 

од двоструке процењене вредности јавне набавке, сходно се примењује и на пословни 

капацитет, тако да је Наручилац постављајући услов пословног капацитета имао у виду да 

износ захтеваних референци за предметни период не прелази двоструку процењену 

вредност јавне набавке.  

 Имајући у виду наведено, Наручилац је поступао у складу са Законом и ни на који 

начин није дискриминисао понуђаче, с обзиром на то да већи број понуђача може да 

испуни тражени услов.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


