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Дел. бр. 719-09-90/2018 

Датум: 16.03.2018. 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације  

        

Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу 

са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д-

1.1.10/2018 „набавка намирница“ по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној 

јавној набавци: 

 

Питање 1: 

Moлим нaруциoцa дa у свeми пoступи у склaду сa ЗJН и придржaвa сe рoкoвa у oтвoрeнoм пoступку 

нa oснoву члaнa 95. ЗJН. 

Одговор 1: 

Поштовани, с обзиром да је Законом о јавним набавкама, чл. 59. ст. 1 прописано да Наручилац може 

да објави претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке, наручилац је ту 

могућност искористио чиме су се стекли услови за скраћивање рока за подношење понуда у складу 

са чл. 95. ст. 2 тач. 2 ЗЈН.  

 

Питање 2: 

Moлим нaруциoцa дa нa oснoву oснoвних нaчeлa oмoгући штo вeћу кoнкурeнциjу нa oснoву члaнa 10. 

ЗJН и нaбaвку рaздвojи пo пaртиjaмa. 

Одговор 2: 

Поштовани, не постоји изричита законска обавеза која обавезује Наручиоца да јавну набавку 

распише по партијама. 

 

Наручилац се за расписивање обједињене јавне набавке одлучио из следећих разлога: 

 

а) У складу са законом, одређивање процењених вредности за сваку појединачну партију је врло 

неизвесно из следећих разлога:  

• Пре свега варирање понуде одређених сезонских намирница, у смислу недовољне понуде 

појединих пољопривредних производа као што су кајсије, јагоде, диње и сл, које се тада замењују са 

производима из других партија (сок, кекс, компоти, куване ужине итд), драстично финансијски 

оптерећује те друге партије, те наручилац долази у ситуацију да средства предвиђена за једну партију 

пуно брже утроши у односу на средства из партије где су добра која се у том тренутку из различитих 

разлога који најчешће нису на страни самог испоручиоца не могу испоручити. 

• Чести кварови због застареле и дотрајале опреме за производњу врло често узрокују измену 

јеловника, односно врсту намирница за припрему оброка, те и замену истих из различитих партија 

које се тада не могу ни оквирно проценити. 

• Константно повећање корисника услуга Установе које повлачи драстично повећање броја оброка, 

што итекако отежава процену средстава потребних за реализацију ове набавке, па када се још иста 

обликује по партијма и укупан износ процењене вредности распореди на више парија Наручилац 

заиста има озбиљних проблема у реализацији уговора јер је опште познато да се приликом припреме 

оброка не троше само добра из једне партије. Овај разлог је од изузетне важности поготово када се у 

обзир узме чињеница да је наручилац предлог Финансијског плана и Плана јавних набавки (који 

ради на основу података о броју корисника из последње школске године) дужан доставити локалној 
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самоуправи као оснивачу у септембру текуће године, да би се до краја текуће године усвојио буџет 

Града, док се упис нових корисника врши у априлу, мају наредне године. Дакле, изузетно је дугачак 

временски период од израде предлога Финансијског плана и Плана јавних набавки до његове 

реализације. 

• Такође један од разлога су и промене цена поједих производа које такође могу да отежају извршење 

појединачних уговора за поједину партију што опет доводи да смањења расположивих  средстава из 

друге партије, поготово када се у обзир узме период на који се оквирни споразум закључује. 

 

б) Упозорење Министарства финансија генерално упућено свим буџетским корисницима о 

рационалном трошењу буџетских средстава јер би у супротном могла бити доведена у питање 

ваљана реализација уговора због недостатака средстава, односно немогућности плаћања у законском 

року што може изазвати проблеме, у виду блокаде рачуна Града Суботице, те би поједини 

испоручиоци одбијали испоруку намирница што би за последицу имало немогућност припреме 

оброка за децу, а установа нема законске могућности да набави намирнице од другог испоручиоца. 

Мањи добављачи често не могу ни физички ни финансијски издржати један овако велики систем, те 

је сврха овакве одлуке управо да се обезбеди јак и стабилан испоручилац који ће моћи да се носи са 

наведеденим проблемима а да при томе пре свега корисници услуга установе не осете никакве 

последице. 

Сходно наведеном сматрамо да нисмо нарушили начело конкуренције, те се наручилац из 

оправданих разлога определио за јединствену јавну набавку искључиво са циљем да се обезбеде 

максимално функционални и безбедни услови исхране деце не кршећи Закон о јавним набавкама.  

С друге стране ЗЈН предвиђа могућност подношења понуде са подизвођечем и заједничке понуде те 

на тај начин понуђачи који не могу да понуде сва добра која се траже или не испуњавају самостално 

све услове, таквим удруживањем могу превазићи проблем и доставити прихватљиву понуду. 

 

Питање 3: 

Moлим нaручиoцa дa измeни кoнкурсну дoкумeнтaциjу штo сe тичe дoдaтних услoвa a свe у склaду сa 

члaнoм 77. стaв 2. тaчкa 1 супрoтнo тoмe нaручиоц трaжи 400.000.000,00. 

Одговор 3: 

Поштовани, Комисија је размотрила Ваш захтев те ће у том делу извршити измену конкурсне 

документације. 

 

Питање 4: 

Taкoђe je нeпримeрeнo дa кao услoв трaжи oцeну бoнитeтa сa скoрингoм ББ+, с тoгa мoлим 

нaруциoцa дa измeни исти, jeр тaj пoдaтaк ниje рeлeвaнтaн зa дoбрo изврсeњe пoслa. 

Одговор 4: 

Предшколска установа „Наша радост“ из Суботице као Наручилац је тражила да се испуњеност 

услова који се односе на финансијске капацитете докажу Scoringom- Агенције за привредне регистре 

за период 2012.-2016. године a у складу са чланом 77. став 2. ЗЈН: 

„Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем  доказа уз 

понуду, као што су: 

1) Извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа, биланс стања са мишљењем 

овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачевим укупним 

приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на који се уговор о јавној 

набавци односи-најдуже за претходне три обрачунске године, мишљење или исказ банака или 

других специјализованих институција.“ 

Како не захтевамо скоринг са највишом оценом, као и то да постоји много фирми на тржишту које 

испуњавају овај услов, сматрамо да нисмо нарушили начело једнакости понуђача и остајемо при 
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захтеваном услову из конкурсне документације. С друге стране чињеница да се ради о набавци о 

намирницама за припремање хране деце од јасленог узраста до предшколаца, као најосетљивије 

категорије друштва, Наручилац жели да обезбеди Испоручиоца који у потпуности може да одговори 

свим захтевима Наручиоца, те остаје при поставњеном услову. 

 

Питање 5: 

Moлим нaруциoцa дa нa oснoву члaнa 51 , и члaнa 11. трaнспaрeнтнo oбjaви плaн нaбaвкe зa 2018, 

кaкo je и прeдвиђeнo ЗJН сa свим њeним eлeмeнтимa. 

Нeмa зaкoнскoг oснoвa дa нeштo штo трeбa дa будe трaнспaрeнтнo кao jaвнa нaбaвкa будe oзнaцeнo 

кao "TAJНИ ПOДATAК". 

Нa oснoву тoгa сe мoжe сaмo прeтпoстaвити дa сe рaди o злoупoтрeби службeнoг пoлoжaja или 

прикривaњa кривицнoг дeлa a свe у склaду сa цлaнoм 3. Зaкoнa o тajнoсти пoдaтaкa. Moлим 

нaручиoцa дa прeиспитa и свe oстaлe зaхтeвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje и припрeми исту нa oснoву 

цлaнa 61 ЗJН . 
 

Одговор: 

Поштовани, чл. 51. ст. 5 ЗЈН је прописано следеће: 
„Aкo пojeдини пoдaци из плaнa jaвних нaбaвки прeдстaвљajу пoслoвну тajну у смислу зaкoнa кojим 
сe урeђуje зaштитa пoслoвнe тajнe или прeдстaвљajу тajнe пoдaткe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 
тajнoст пoдaтaкa, ти пoдaци из плaнa сe нeћe oбjaвити.“ 
С тим у вези чл. 4. ст. 1 Закона о заштити пословне тајне предвића да се: 
„Пoслoвнoм тajнoм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe билo кoja инфoрмaциja кoja имa кoмeрциjaлну 

врeднoст зaтo штo ниje oпштe пoзнaтa нити je дoступнa трeћим лицимa кoja би њeним кoришћeњeм 

или сaoпштaвaњeм мoглa oствaрити eкoнoмску кoрист, и кoja je oд стрaнe њeнoг држaoцa зaштићeнa 

oдгoвaрajућим мeрaмa у склaду сa зaкoнoм, пoслoвнoм пoлитикoм, угoвoрним oбaвeзaмa или 

oдгoвaрajућим стaндaрдимa у циљу oчувaњa њeнe тajнoсти, a чиje би сaoпштaвaњe трeћeм лицу 

мoглo нaнeти штeту држaoцу пoслoвнe тajнe“. 

Дакле, имајући у виду наведено, као и чињеницу да је за овакву одлуку Наручилац нашао упориште 

у наведеним законима сматрамо да ни на који начин нисмо нарушили начело транспарентности јер 

сви подаци који су релевантни за припремање прихватљиве понуде су на транспарентан начин 

доступни потенцијалним понуђачима, а процењена вредност свакако није један од тих података. 
Осим тога Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326/04 од 14.02.2017. године процењена 
вредност јавне набавке одређена је као тајни податак, те се иста неће објавити пре отварања понуда 
што је наведено у конкурсној документацији. С друге стране Наручилац сматра да елемената 
злоупотребе службеног пложаја заиста нема, већ да ће управо на овај начин добити реалне понуде 
баш због чињенице да потенцијални понуђачи немају увид у податак о процењеној вредности. 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

                       

  

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


