
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 ЗАЈЕЧАР  

Скопљанска б.б. 19000 Зајечар, тел. централа-фаx 019 430 915, директор 430 914, 
ПИБ 101329698, жиро рачун 840-133667-28, м.б.7147961, р.б пдв 203816123 

 

 

 
 

 

 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питање везан за ЈН бр. 01/2018 - 

намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, 

по партијама). 

 

 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 08.03.2018.године, у писаном 

електронском облику достављена су питања везана за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање 

хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама, од 

заинтересованог лица (заводни број наручиоца 643 од 08.03.2018.године).  

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи се на 

следеће:  

 

Poštovani, 
  
Molim Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara-
namirnica za pripremanje hrane broj 01/2018. 
  
Pod dodatnim uslovima u skladu sa članom 76. Zakona o JN predvideli ste finansijski i poslovni 
kapacitet.  
  
-Pod tačkom 2.1.2 POSLOVNI KAPACITET- “Ukupna vrednost isporučenih dobara koja su 
predmet javne nabavke u 2017.godini, bez obzira da li se ponuda odnosi na jednu ili više 
partija.” 
Pitanje 1: Koja vrednost bi trebalo da bude isporučena od strane ponuđača prema 
referentnim Naručiocima-kupcima po partijama kako bi se smatralo da je ispunjen dodatni 
uslov? 
Pitanje 2: Da li  se referentnim “NARUČIOCIMA-KUPCIMA” smatraju NARUČIOCI u smislu 
Zakona o Javnim nabavkama ili i ostali kupci iz redovnog poslovanja? 
  
-Pod tačkom 2.2.2 KADROVSKI KAPACITET-“Dokaz za pravno lice-Kopija obrazca M-3a, M ili 
drugi odgovarajudi obrazac iz kojeg se vidi da su zaposlena lica prijavljena na penzijsko 
osiguranje, za svakog zaposlenog pojedinačno” 
Pitanje 1: Za koliko radnika je potrebno dostaviti M/M3-a obrazce? S obzirom da imamo oko 
50 zaposlenih radnika smatramo da je suvišno za svakog pojedinačno dostaviti odgovarajude 
M obrazce. 
  
Predlog: Molimo Vas da usvojite predlog da se umesto M/M3-a obrazaca dostavi izvod iz 
PURS-a za poslednju ispladenu zaradu odnosno za mesec JANUAR/2018.godine i/ili uverenje 
CROSO-centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o prijavama na obavezno 
socijalno osiguranje posle objavljenog poziva za dostavljanje ponuda. U tom pregledu se vide  
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koji su sve aktivni zaposleni i ne dovodi ponuđače u nepovoljan položaj jer su to potvrde koje 
bilo koje pravno lice,preduzetnik može da preuzme na sajtu Poreske Uprave i CROSO.  
  
- Na strani broj 11. konkursne dokumentacije predvideli ste izjavu koja je identična izjavi na 
strani broj 49.  
Pitanje: Da li je potrebno da ponuđači dostavljaju obe izjave? 
  
Molimo Vas da nam potvrdite prijem e-mail a u skladu sa članom 20. Zakona o javnim 
nabavkama 
   
S poštovanjem, 
 

Одговор на прво питање:  

На страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу 

који се односи на пословни капацитет као додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисан чл. 76. Закона о јавним набавкама стоји: - Доказ за правно лице, 

предузетнике и физичко лице: Вредност испоручених добара која су предмет јавне 

набавке доказује се потврдом од референтних наручиоца - купаца са исказаним 

вредностима на обрасцу бр.1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и  

попуњавањем списка референтних наручилаца. Тиме Списак најважнијих испоручених 

добара са обрасцем потврде и Списак референтних наручилаца одређени су као доказ за 

испуњавање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и не претстављају 

критеријум за оцењивање понуда. 

Поглавље V - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 23. Конкурсне 

документације, у делу који се односи на понуде са истим бројем бодова, на основу 

прописаних критеријума за оцењивање понуда, у случају да два или више понуђача имају 

исти број бодова по напред наведеним критеријумима, наручилац ће изабрати понуђача 

који је понудио дужи рок плаћања, а ако и у том случају имају исти број бодова наручилац 

ће изабрати понуђача који је доставио референт листу са већем вредношћу. 

 

Одговор на друго питање:  

На страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу 

који се односи на пословни капацитет као додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисан чл. 76. Закона о јавним набавкама стоји: - Доказ за правно лице, 

предузетнике и физичко лице: Вредност испоручених добара која су предмет јавне 

набавке доказује се потврдом од референтних наручиоца - купаца (свих купаца) са 

исказаним вредностима на обрасцу бр.1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване 

податке и попуњавањем списка референтних наручилаца 

 

Одговор на треће питање:  

Није битно за колико запослених достављате доказе о запослењу: Копија обрасца М-

3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица 

пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно. 

(стр.8 конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 

2.2.2.Кадровски капацитет). 
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Одговор на четврто питање: 

Уколико понуђач подноси пунуду самостално доволљно је да достави једну изјаву у вези 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (небитно да ли је то Изјава са 11 стране или са 

49 стране Конкурсне документације).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем онда попуњава Изјаву са 11 стране и 

12 стране Конкурсне документације. 

Уколико понуду подноси група понуђа онда Изjавa са 49 стране Конкурсне документације 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 
         

 

 

        КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                             1. Глигуроски Илчо, председник 

        __________________________  

2. Ивић Ђула, члан 

       __________________________  

3. Станковић Љиљана, члан  

 __________________________ 

4. Ристић Ивана, члан   

 __________________________ 

5. Ђорђевић Снежана, члан  

 __________________________  


