
ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Македонска 22 

11000 Београд 

Брoj: 03-352 

Датум: 23.07.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне 
набавке мале вредности радова – замена подних облога у сали Американа Дома омладине 
Београда, ЈН бр. 1.3.1/19.  
 
 

ПИТАЊЕ 1:  

 

 

Молимо да измените  додатни услов везано за стандардизацију. Укидањем овог услова 

обезбедили бисте конкуренцију. Инсистирањем на овом услову веома спречавате 

конкуренцију. 

 

ОДГОВОР 1:  

 

Чланом 76. став 1. Закона прописано је да наручилац одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке. Ставом 2. наведеног члана је предвиђено да наручилац у конкурсној 
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући 
у виду предмет јавне набавке.  
 
Наручилац је конкурсном документацијом у погледу пословног капацитета, између осталог, 
одредио следеће:  
 

 да је понуђач успоставио следеће стандарде: 

 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

 
Приликом дефинисања предметног услова Наручилац је извршио проверу и установио да на 
територији Србије постоји више фирми које могу да испуне тражени услов. Дефинисањем 
услова у погледу пословног капацитета на горе наведени начин Наручилац жели да буде 
сигуран да ће уговор закључити са понуђачем који испуњава стандарде везане за квалитет 
менаџмента квалитетом, за систем управљања заштитом животне средине и за системе 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. 
 
Наручилац има обавезу, сходно члану 10. став 1. Закона да омогући што је могуће већу 
конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 
поступку дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу да учествује у 



  

поступку јавне набавке. Услове и захтеве у конкурсној документацији наручилац дефинише 
првенствено полазећи од својих објективних потреба, водећи рачуна да су исти у логичкој 
вези са предметом јавне набавке. 
 
Закон даје могућност подношења заједничке понуде (као и понуде са подизвођачем). 
Подношење заједничке понуде даје могућност понуђачима који не могу или не желе да 
самостално поднесу понуду да на конкурентан начин учествују у поступку за доделу уговора 
о јавној набавци. 
 
Наручилац остаје при траженом додатном услову. 
 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем 
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


