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Бр. 348/1-3/2019-4a 
22.04.2019. год. 

 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-3/2019-2 
 
Предмет: Одговор 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-3/2019-2 (Образована 
Решењем број 348/1-3/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде, од 19.04.2019. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-3/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор. 
 
Питање 1: 
Poštovani,   
Ovim putem ulažemo primedbu na sadržaj konkursne dokumentacije za nabavku 348/1-3/2019-2. 
Naime, na strani 4/66 konkursne dokumentacije stoji da je obavezno da ponuđači u svojoj ponudi 
dostave i obrazac Izjave o izvršenom obilasku objekta, koji treba da bude potpisan i od strane 
predstavnika naručioca (Оbrazac 6). Podsećamo vas da se ponuđačima mogu postaviti samo 
obavezni i dodatni uslovi za učešće. Obilazak lokacije nije obavezan uslov, a po rešenju Republičke 
komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-85/2016, obilazak lokacije 
se ne može postaviti kao dodatni uslov.   
U pomenutom rešenju br.4-00-85/2016 između ostalog stoji:„…obilazak lokacije ne 
predstavlja dodatni uslov  za učešće ponuđača u smislu odredbe člana 76. ZJN, 
posebno sa razloga što se dodatni uslovi i propisuju u skladu sa mogućnostima i 
sposobnostima ponuđača da realizuju konkretan ugovor o javnoj nabavci, a koje su 
u vezi sa njihovom kompetentnošću i uspešnošću kao privrednih subjekata“. Ovo 
rešenje je u skladu sa načelnim pravnim stavom Republičke komisije (3. Opšta 
sednica, 14.04.2014. godine, - 15.stav (član 76. ZJN/2012)). Ukoliko obilazak lokacije ne 
predstavlja dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, ne postoji ni bitan 
nedostatak ponude shodno odredbi člana 106. Zakona o javnim nabavkama. 
Tumačenje Republičke komisije je nedvosmisleno. U Rešenju Republičke komisije 
br.4-00-85/2016 jasno stoji sledeće:„Naime, okolnost što ponuđač u prilogu svoje 
ponude ne bi dostavio dokaz da je izvršen obilazak lokacije ne može imati karakter 
bitnog nedostatka ponude usled koga bi predmetna po nuda trebala biti 
odbijena kao neprihvatljiva “. Ponuđači mogu da obiđu lokaciju da bi bolje pripremili 
ponude, ali im se to ne može postaviti kao uslov, nego samo kao mogućnost. Takođe, ponuđači 
finansijski garantuju za dobro izvršenje posla, odnosno valjanost ponude ide na njihovu 
odgovornost i teret, a ne Naručioca, te Naručilac nema osnova da zahteva od ponuđača obilazak 
lokacije da bi bolje pripremili ponudu. Taj sporni uslov se postavlja isključivo u svrhu prikupljanja 
podataka o zainteresovanim ponuđačima i podložan je zloupotrebi. Molimo vas da izmenite 
konkursnu dokumentaciju u tom delu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i 
rešenjem i načelnim pravnim stavom Republičke komisije, odnosno da se obilazak 
lokacije postavi kao mogu ćnost  za ponuđače, a ne kao obaveza. 

U suprotnom, bicemo prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava.  
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Одговор 1:   

Наручилац прихвата сугестију и врши исправку у поглављу II конкурсне документације, став 
5 који сада гласи: 

Наручилац ће организовати обилазак локације али само уз најаву која се врши најкраће дан 
раније пре обиласка, на е-mail адресу: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs Посета локацији је 
није обавезна. Приликом обиласка локације, представник наручиоца ће на Обрасцу о 
обиласку локације (Образац 6), својим потписом оверити да је понуђач извршио обилазак 
локације и стекао увид у обавезе из предмета јавне набавке.  

Такође, у поглављу VII тачка 2. став 13. на страни 61 конкурсне документације, брише се 
алинеја 5 која се односи на обавезу доставе Образца 6.  

*** 

Oдговор се сматра саставним делом конкурсне документације. 
 
 

                                                                           Комисија за јавну набавку  
 
 
 
Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/  и  
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


