
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40493-32/2018 

Датум: 01.11.2018. године 

 

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку радова на изградњи, капиталном (инвестиционом) и 

текућем одржавању зграда и објеката НСЗ број 73/18, (образована решењем бр. 0094-40493-

27/2018 од  08.10.2018. године) на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде. 
 

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке бр. 73/18, за јавну набавку радова на изградњи, 

капиталном (инвестиционом) и текућем одржавању зграда и објеката НСЗ, у складу са чланом 63. 

став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо 

одговор: 

 

Питање: У конкурсној документацији, на стр. 15/382, у делу пословни капацитет, захтевате да 

понуђач располаже неопходним пословним капацитетом и то да у претходне три календарске 

године (2015., 2016. и 2017.) и током 2018. године, до датума објављивања позива за ову јавну 

набавку, или краћем периоду вредност изведених радова без ПДВ – а, мора да буде већа од 

200.000,00 (уколико подноси понуду за партију 1); 20.000,00 без ПДВ – а (уколико подноси понуду 

за партију 2); 150.000,00 без ПДВ – а (уколико подноси понуду за партију 3). 

Уколико подноси понуду за партију 1. или партију 3., мора имати бар по једну референцу (уговор) 

вредну најмање 50.000,00 дин. бет ПДВ – а; да у наведеном периоду  има изведених грађевинских 

и грађевинско занатских радова на најмање три рзличита грађевинска објекта укупне површине од 

најмање 8.000 м2 КНП (за партију 1); 3.000 м2 (за партију 2); 5.000 м2 (за партију 3), односно укупне 

површине која је једнака или већа од збирног износапретходно наведених површина  уколико 

подноси понуду за више партија. 

На стр. 16/382, везано за достављање доказа за кадровски капацитет, захтевате велики број 

запослених и радно ангажованих радника са доказима о истом. 

Овим захтевима Наручилац дискриминише понуђаче који нису у могућности  да доставе захтевано 

из разлога фаворизације одређених понуђача и самим тим се ограничава конкуренција за учешће 

у предметној јавнној набавци, односно сматрамо да је овим захтевима Наручилац начинио повреду 

члана 10. ЗЈН, којим је прописано да је Наручилац дужан да омогући што већу конкуренцију, као 

и повреду члана 12. ЗЈН, којим је прописано да је Наручилац у обавези да омогући једнак положај 

свим понуђачима  током читавог поступка јавне набавке.  

Члна 10. ЗЈН РС (Сл. Гласник 124/2012) став бр. 1 стоји „Наручилац је дужан да у поступку јавне 

набавке омогући што је могуће већу конкуренцију“. 

Члна 10. ЗЈН РС (Сл. Гласник 124/2012) став бр. 2 стоји „Наручилац не може да ограничи 

конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у посупку јавне 

набавке неправедном употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 

услова, техничких спецификација и критеријума.“ 

Члна 12. ЗЈН РС (Сл. Гласник 124/2012) став бр.1 стоји „Наручилац је дужан да у свим фазама 

поступка јавне набавке  обезбеди једнак положај свим понуђачима.“ 



 

Члна 12. ЗЈН РС (Сл. Гласник 124/2012) став бр.1 стоји „Наручилац не може да одређује услове 

који би значили националну, територријалну, предметну или личну дискриминацију међу 

понуђачима нити дискриминацију која би произилазила  из класификације делатности коју обавља 

понуђач.“ 

Узимајући у обзир наведене  наводе, захтевамо од Наручиоца да уважи примедбу потенцијалног 

понуђача  и измени конкурсну документацију у складу са наведеним, на начин којим ће умањити 

захтеване капацитете. 

Одговор: Наручилац ће узети у обзир наведено и извршити додатну анализу тржишта на основу 

које ће проценити да ли је у вези са тим неопходно извршити измене и допуне конкурсне 

документације, у складу са ЗЈН. 

 

  

Члан комисијe за јавну набавку бр. 73/18 

Драгана Јоксимовић, члан 

 


