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На основу чл. 54. став 11. 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, у даљем тексту: 

Закон), Комисија за поступак јавне набавке мале вредности мобилног саобраћајног 

полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце, ЈН бр. 404-1/123Д/2019-28, 

одговара на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање број 1 oд 13.12.2019. године: 

„У оквиру додатних услова за ову набавку предвидели сте следеће: 
''1. Услов из члана 76. став 2. Закона - пословни капацитет: да је у последње три године до 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки испоручио 
добра која су иста или слична предмету набавке, у збирном износу од најмање 
2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.'' 
Сматрамо да је горе наведени услов непрецизно и неадекватно дефинисан због дела ''... 
или слична предмету набавке, ...''. Неопходно је да се за пословни капацитет захтевају 
референце које су за предмет имале конкретно испоруку мобилних саобраћајних 
полигона за саобраћајно образовање и едукацију. Наша сугестија долази из нашег 
искуства у овој области и због жеље да заштитимо интересе Наручиоца, како би добили 
што бољег понуђача коме ће доделити уговор. Мобилни саобраћајни полигон за 
саобраћајно образовање и едукацију је као такав довољно комплексан за израду и 
сматрамо да ''сличне'' референце саобраћајном полигону не могу бити доказ способности 
понуђача да може квалитетно и у уговореним роковима извршити предмет горе наведене 
набавке.  
Сходно свему наведеном, молимо Вас да измените спорни услов за пословни капацитет, 
тако да сада гласи: 
''1. Услов из члана 76. став 2. Закона - пословни капацитет: да је у последње три године до 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки испоручио 
добра која су предмет набавке, у збирном износу од најмање 2.000.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а.“ 
 

 

Одговор на питање број 1: 

Наручилац је, сходно члану 76. став 2. Закона, тражио додатни услов у погледу 

пословног капацитета односно пословне референце, који је у логичкој вези са предметом 

јавне набавке и тако дефинисан да не дискриминише понуђаче. 

Наручилац је тражио пословне референце за добра иста или слична предмету 

набавке односно мобилном  саобраћајном полигону за саобраћајно образовање и 

едукацију деце, што подразумева да су понуђачи испоручивали мобилни саобраћајни 

полигон истих или сличних карактеристика оном који је наручилац тражио 

спецификацијом у овом конкретном поступку. Дакле, добра која су била 

испоручена/испоручивана могу али не морају одговарати карактеристикама – по 

димензијама цераде, броју саобраћајних знакова и семафора, бојама и другим 

карактерстикама, од оних које се траже у спецификацији у овом поступку јавне набавке, 

што не подразумева и рефернцу/е у штампи на церади за друге потребе или штампу 

билборда, реклама и сл., примера ради.  

 

У Нишу, 16.12.2019. године 


