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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-1/56У-2019-28 – Едукација из 

области пољопривреде и руралног развоја, одговара на питањe заинтересованог лица у 

циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питања број 1 и 2 од 10.07.2019. године: 

 

 

„Потребно нам су нам 2 појашњења.  

1. Наиме, као додатни услов, Конкурсном документацијом је прописан финансијски 

капацитет и то:  

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

6. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - финансијски капацитет: да је у последње 3 (три) 

обрачунске године (2016, 2017. и 2018. године) остварио укупан пословни приход и то у 

износу од најмање 1.000.000,00 динара; 

7. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у претходних 5 (пет) 

година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке, у збирном износу од 

најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

******** је основан октобра 2018. године. У овој години имамо закључен уговор за 

израду и извођење курсева из области пољопривреде чија је вредност преко ****** 

УСДолара. Занима нас да ли је овај уговор прихватљив доказ за испуњавање финансијског 

капацитета. 

 

2. У делу конкурне документације, наводи се: 

Концепт обуке: 

Теоријска настава ће се одвијати у периоду од 20.10.2019. године до 20.11.2019. 

године, у терминима и програмом наставе, који ће се накнадно одредити. 

Понуђач је у обавези да организује укупно 10 (десет) стручних предавања. 

 

Молим Вас да нам појасните да ли се свих 10 стручних предавања могу 

организовати нпр. у 2 радна дана - 5 предавања по дану или је предвиђено да се организује 

10 радних дана обуке са више предавања по дану. 

Унапред Вам се захваљујем на одговору.“  

 

Одговори на питања број 1 и 2 од 10.07.2019. године: 

 

I Конкурсном документацијом предвиђено је да се додатни услови које понуђач у 

поступку јавне набавке мора доказати: 

6. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - финансијски капацитет: да је у последње 3 (три) 

обрачунске године (2016, 2017. и 2018. године) остварио укупан пословни приход и то у износу 

од најмање 1.000.000,00 динара; 

7. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у претходних 5 (пет) година 

до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки пружио услуге 

које су исте или сличне предмету јавне набавке, у збирном износу од најмање 1.000.000,00 

динара без ПДВ-а; 

доказују достављањем изјаве понуђача или изјаве понуђача и подизвођача или изјаве 

групе понуђача, а у зависности од наступа, односно начина подношења понуде, која се 
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потписује и подноси под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чиме понуђач 

потврђује да испуњава услове. Сматраће се негативном референцом уколико понуђач даје 

неистините податке у понуди, односно биће кажњен за прекршај новчаном казном уколико 

достави нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку. Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. 

Уколико се једном обрачунском годином или мање (за финансијски капацитет - 2016, 

2017. и 2018. година, а за пословни капацитет - претходних 5 (пет) година до дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки), може доказати тражени најмањи 

износ финансијског, односно пословног капацитета, понуђач испуњава додатне услове тражене 

конкурсном документацијом, те може поднети понуду.  

 

II 10 (десет) стручних предавања је потребно одржати у периоду од 20.10.2019. године до 

20.11.2019. године, у терминима и програму наставе, који ће се накнадно одредити и то највише 

2 (два) предавања по области дневно у најмање 5 (пет) радних дана, чиме ће се теоријска 

настава завршити.  

 С обзиром да је обавеза наручиоца да обезбеди адекватан простор за одржавање 

предавања/наставе, потребно је на овај начин планирати одржавање наставе. 

 

 

 

У Нишу, 11.07.2019. године 


