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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ: „ИЗРАДА СТУДИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – ПО ПАРТИЈАМА“ 
Јавна набавка бр. 15/13 

 
 Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке бр. 15/13, дана 17.09.2014. 
године, поставио је следећа питања: 
 

1. Питање 
 

1) Да ли је Потврде о успешно реализованом послу потребно доставити 
искључиво на обрасцу Потврде из конкурсне документације ЈН 15/13, или је 
довољно доставити Потврде које садрже све тражене податке, али које су издате 
на другом обрасцу (који није из конкурсне документације ЈН 15/13)? 

2) Да ли је неопходно да се потврде достављају и за референце за које 
је наручилац био Секретаријат за саобраћај у Београду? 
 
 

1. Одговор 
 
 1) Наручилац конкурсном документацијом за јавну набавку услуге: „Израда 
студија из области безбедности саобраћаја – по партијама“, бр. ЈН 15/13 није 
предвидео могућност да се Потврде о успешно реализованом послу могу 
доставити у форми различитој од форме Обрасца бр. 8, који је дат у конкурсној 
документацији. У складу са тим, Потврде о успешно реализованом послу морају се 
доставити на Обрасцу бр. 8, који је саставни део конкурсне документације. 

2)  Уз понуду се морају доставити и Потврде о успешно реализованом послу 
и за референце за које је наручилац био Градска управа града Београда - 
Секретаријат за саобраћај. 

 

 
2. Питање 

 
1) Опис критеријума у документацији доводи понуђаче у ситуацију да 

практично подносе понуде са варијантама, што је тачком 4. (стр. 12/62) изричито 
забрањено! 

2) Није јасно када ће се понуда у предметној партији сматрати 
најповољнијом односно када ће се активирати понуђени попуст? Сматрамо да је 
неопходно да наручилац овај критеријум објасни математичким моделом. Уколико 
наручилац критеријум не опише математичким моделом, можемо да сматрамо да 
је немогућ за примену!  
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2. Одговор 
 

1) Наручилац је, у складу са чланом 85, став 1, тачка 2. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12), на страни 17/62 конкурсне 
документације, у тачки „18. Врста критеријума за доделу уговора“, као критеријум 
за доделу уговора предвидео „најнижу понуђену цену“.  

С обзиром да је чланом 92. став 1. Закона о јавним набавкама прописано да 
наручилац може дозволити подношење понуде са варијантама, ако је критеријум 
за избор економски најповољнија понуда, а да је наручилац као критеријум за 
доделу уговора предвидео „најнижу понуђену цену“, у складу са тим тачком 4 
конкурсне документације није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 
2) Матаматички модели за пондерисање елемената критеријума могу се 

применити само у јавним набавкама у којима је као критеријум за доделу уговора 
одређен „економски најповољнија цена“. 

С обзиром да се наручилац, у предметној јавној набавци „Израда студија из 
области безбедности саобраћаја – по партијама“, бр. ЈН 15/13, определио за 
критеријум „најнижа понуђена цена“, не постоји законска могућност за 
пондерисање елемената критеријума, као што је то случај код критеријума 
„економски најповољнија понуда“. 

Тачком 3. Упутства понуђачима како да сачине понуду, на страни 12/62 
конкурсне документације, објашњено је када ће се активирати понуђени попуст, 
на следећи начин: 

„Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије и уколико буде 
најповољнији у једној партији, понуђени попуст за друге преостале партије у 
којима није најповољнији биће урачунат у коначну цену понуде у конкретним 
партијама у којима је понуђен, чиме се може остварити могућност да са 
урачунатим попустом буде најповољнији и у тим партијама.“ 

 

 
3. Питање 

 
Шта се дешава са попустима уколико неко од понуђача у једној партији 

понуди „неуобичајено ниску цену“? 
 

3. Одговор 
 

У случају да неко од понуђача у једној партији понуди „неуобичајено ниску 
цену“, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, 
односно затражиће од понуђача детаљно образложење свих саставних делова 
понуде које сматра меродавним за утврђивање зашто је понуда неубичајено ниска 
у односу на процењену вредност јавне набавке. Уколико наручилац констатује да 
је образложење одговарајуће и оцени понуду као привахтљиву и најповољнију у 
конкретној партији, обрачунаће попуст који је понуђач понудио за остале партије. 
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4. Питање 

 
Конкурсном документацијом се тражи бланко соло меница (стр. 11/62) у 

износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, за сваку партију. На који 
износ се опредељује 2%? 
 

4. Одговор 
 
 Конкурсном документацијом у предметној јавној набавци предвиђено је да 

се, као средство финансијског обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне 
набавке, за сваку партију за коју се подноси понуда, достави бланко соло меница 
у износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ. Износ од 2% 
опредељује се у односу на вредност понуде без обрачунатог ПДВ и без урачунатог 
попуста који је понуђен за конкретну партију. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 


