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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број:02/10 
Датум:17.02.2017. године 
 
 
Појашњење Конкурсне документације бр.02/7 од 10.02.2017,  ЈН ОП  02/2017 

 
               

Поводом, електронским путем упућене примедбе на конкурсну документацију ЈН ОП 

02/2017, код Наручиоца заведеног под  бр.02/8 од 13.02.2017. године, у складу са чланом 63. 

став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

објављујемо следећи одговор:       

 
Питање:  

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 

и 68/15) тражимо од Наручиоца  додатне информације или појашњења , и указујемо на уочене 

неправилности у Конкурсној документацији за јавну набавку добара –  намирнице   ЈН ОП 

02/2017 од 10.02.2017.године, а које се састоји у следећем: 

 

1.У делу 2. тачка 2.1. Конкурсне документације навели сте добра која су предмет набавке а у 

делу 1.да набавка није обликована по партијама. С обзиром да предмет набавке представљају 

истоврсне целине било је основа да се набавка обликује по партијама. 

Имајући у виду обим набавке као и процењену вредност исте, сматрамо да сте,иако не постоји 

изричита законска обавеза,требали предметну набавку обликовати по партијама. На овакав 

начин сматрамо да грубо кршите начело обезбеђивања конкуренције, јер разлог обликовања 

јавне набавке по партијама  је управо проширење конкуренције и на тај начин давање 

могућноси мањим понуђачима да поднесу понуде и буду конкурентни. Сврставајући  сва добра у 

јединствену набавку смањили сте потенцијално могући број понуђача односно дискриминисали 

већину потенцијалних понуђача. Опште позната чињеница је да се код таквих набавки јави 

један евентуално два понуђача, имајући у виду и додатне услове који утичу на ограничење 

конкурентности и дискриминисање заинтересованих лица. Многи понуђачи који се баве напр. 

месом, хлебом и др. не могу да поднесу понуде јер се не баве прометом или производњом 

осталих намирница. 

Молимо вас да нам појасните којим сте се објективним разлозима руководили када предметну 

набавку нисте обликовали по партијама и на чему су засновани ти разлози. 

 2.Чланом 81. став 2. ЗЈН регулисано је да сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуњава обавезне услове а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије.  

 Ви сте у предметној конкурсној документацији одредили да понуђачи из заједничке 

понуде додатне услове испуњавају заједно осим додатног услова: 

- финансијског капацитета да понуђач није био у блокади последње 3 године од дана 

објављивања позива и    

 -да је бонитет понуђача скорингом оцењен као веома добар ББ+ или бољи   и 

-пословног капацитета да понуђач поседује ХАСАП  (ХАЦЦП) сертификат,  

-успостављен систем заштитом здравља и безбедношћу на раду ОХСАС 18001;  
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-систем управљања заштите животне средине ИСО 14001 и  

-систем управљања бзбедношћу хране ИСО 22000, који мора да испуни сваки од учесника 

заједничке понуде. 

 Чланом 81. ЗЈН регулисано је да понуду може поднети група понуђача  и да сваки 

понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4), а 

додатне услове испуњавају заједно,осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другаћије. Значи да је основно правило да понуђачи у заједничкој понуди додатне услове 

испуњавају заједно а изузетак би требало што рестриктивније тумачити а не користити за 

смањење конкуренције и дискриминацију великог дела понуђача, јер смисао заједничке понуде 

је управо да се понуђачи удружују у циљу удруживања ресурса којима располажу. 

 На овај начин, поред не обликовања јавне набавке по партијама, ви сте додатно 

ограничили конкуренцију и обесмислили институт заједничке понуде. Молимо вас да прецизно и 

јасно наведете који су објективно опрадани разлози за такво решење. 

 3.Као додатни услов у погледу кадровског капацитета, навели сте следеће: „Кадровски 

капацитет – минимум 15 радно ангажованих лица од којих: 

-мора  бити 4 возача и 

-минимум 1 дипломирани инжењер технологије.“ 

 Када кажете „радно ангажованих лица“ да ли мислите на лица која су у радном односу  ( 

на одређено или неодређено време) или на лица која су ангажована по основу напр.уговора о 

делу, допунском раду и др. или мислите и на лица која су у радном односу-запослени и лица 

која су ангажована по неком основу ( мимо радног односа) у складу са Законом о раду? 

С обзиром да у број од минимум 15 радно ангажованих лица тражите 4 возача и минимум 1 

дипл.инг.технологије, који су осталих мин 10 радно ангажованих лица – које струке и 

занимања? 

Молимо вас да прецизно наведете тај податак да се не би десило да за реализацију предметне 

набавке понуђачи доставе доказе о кадровима који нису у логичној вези са предметном 

набавке. 

Чланом 76. став 6. ЗЈН регулисано је да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 

да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметном набавке. Где је 

логичка веза услова у погледу кадровског капацитета са предметом набавке  где није прецизно 

одређен профил струке-занимања за 10 запослених односно ангажованих које тражите? 

Предлажемо да на основу наведеног извршите измену и допуну предметне конкурсне 

документације и  јавну набавку обликујете по партијама и исту коригујете у складу са траженим 

појашњенима, која су истовремено и указивања на уочене недостатке и неправилности  јер 

ћемо у противном бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права. 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама молимо вас да, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева, одговор објавите на Порталу јавних набавки и вашој интернет страници. 

 

Одговор: 

 

1. Наручилац не сматра да је тиме што предмет јавне набвке није определио према 

партијама грубо крши начело обезбеђивања конкуренције.  

 Наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке ЈН ОП 02/2017  са циљем 

закључивања оквирног споразума.  
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 Оквирни споразум се закључује посебно код набавки код којих наручилац није у 

могућности да унапред предвиди количине и време када ће се потреба за набавком појавити. 

 Геронтолошки центар „Нови Сад“ је установа социјалне заштите која реализује 

различите облике социјалне заштите одраслих и старијих лица у чијем склопу функционишу три 

дома, Дом Лиман, Дом Ново Насеље и Дом Футог.  

 Сваки дом поседује кухињу у којима се припрема стандардна исхрана, која обухвата три 

оброка за особе старије животне доби (преко 60 година живота), осим уколико лекар није 

прописао другачији режим исхране, ужине за дијабетичаре као и посебна исхрана у складу са 

верским опредељењима корисника и то 2.500 оброка, односно 915.000 оброка годишње. 

 У поступку ЈН ОП 02/2017 ради о добрима чија количина, односно врста није могуће 

прецизно утврдити на годишњем нивоу, нити предмет обликовати по партијама из следећих 

разлога: 

- измењене околности у пословању, промена структуре корисника (како се ради о 

изузетно осетљивој популацији – стара и болесна лица, неопходно је често прилагођавање 

припреме оброка различитој структури корисника, дијабетичари и др.); 

- предметна добра установа често добије на поклон, донације се не могу предвидети те би 

било нецелисходно тачно одређивање количина и 

- отежано одређивање процењене вредности за сваку партију („пад и раст“ цена 

одређених намирница, лимун, месо;  „слаба“ понуда те се морају добра пребацивати из једне у 

другу партију,  на пример уместо свежег воћа смрзнуто или уместо свежег воћа неки природни 

сокови итд. 

 Пријем и складиштење великих количина намирница физички и временски би ограничио 

Наручиоца уколико би предмет био обликован по партијама јер би велики број добављача 

истовремено достављао намирнице, а Наручилац нема техничких и кадровских капацитета да 

складишти веће количине, то отежава организовање пријема робе.  

 Истовремена достава намирница или достава у кратким временским размацима је 

неопходна јер се храна веома често мора припремати свежа – одмах по пријему. 

 Напомињемо и то да може доћи до одбијања пријема одређене робе (лош квалитет, 

квар) што узрокује још веће проблеме – неблаговремена припрема оброка. 

 Неблаговремена припрема оброка значила би сигурно незадовољство и негодовање 

наших корисника којима је благовремен и квалитетно припремљен оброк неопходан.  

 Због свега наведеног Наручилац је одлучио да спроведе поступак јавне набавке у циљу 

закључивања оквирног споразума и без обликовања предемета по партијама. 

 

2. Наручилац је у Конкурсној документацији бр.02/7 од 10.02.2017. одредио да: „Сваки 

понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове ИСПУЊАВАЈУ ЗАЈЕДНО, осим додатног услова 

финансијског капацитета да понуђач није био у блокади последње 3 године од дана 

објављивања позива и да је бонитет понуђача скорингом оцењен као веома добар «ББ+» или 

бољи и, пословног капацитета да понуђач поседује ХАСАП сертификат, успостављен систем 

управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001;  систем управљања 

заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања безбедношћу хране ISO 22000, који 

мора да испуни сваки од учесника заједничке понуде“ првенствено из разлога да би могао 

изабрати поузданог и стабилног добављача. 
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 Како се ради о намирницама за припремање хране веома осетљиве популације, старих и 

болесних лица одређивањем нешто „строжијих“ услова Наручилац жели да обезбедити 

стабилну и сигурну свакодневну испоруку, а избегне формирање „про форме“  групе понуђача. 

 Влада Републике Србије донела је стартегију за развој јавних набавки  за период 2014-

2018.године и потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима ЕУ 

(www.ujn.gov.rs). Скоринг је  у пракси ЕУ веома заступљен у приватном сектору, а поготово у 

јавним набавкама будући да на најрелевантнији начин показује пословање правног субјекта као 

што су историјат плаћања, ликвидност, успешност ( плћање добављачима итд) као и 16 других 

показатеља (www.skoring.rs). Са обзиром да не захтевамо скоринг са највишом оценом, као и да 

постоји много фирми које испуњавају минимално овај ниво на тржишту, остајемо при 

захтеваном услову из Конкурсне документације. Како се ради установи у којој бораве стара 

лица, а лошији ниво рејтинга (како наводи Агенција за привредне регистре) носи одређене 

ризике, можемо да изразимо сумњу у реализацију предметних радова нижег скоринга од 

наведеног. Даље у тексту вам достављамо дефиницију Скоринга преузете са сајта Агенције за 

привредне регистре (www.apr.gov.rs).  Скориниг - објективна оцена способности и измиривања 

обавеза и успешности правних лица и предузетника, утврђена на основу података на основу 

финансијског извештаја (биланс стања,биланс успеха) на период од 5 година. Агенција за 

привредне регистер је у утврђивању скоринга одговорна за истоветност са изворним подацима, 

за доследну примену методологије за утвђивање података и показитеља о бонитету правних 

лица и предузетника,и давање мишљења о бонитету привредних друштава. 

 Наведени захтев Наручилац је поставио руководећи се вредношћу закљученог оквирног 
споразума и неопходношћу кредитирања од старне понуђача у случају немогућности 
Нараучиоца да редовно измири своје обавезе према добављачима. Наиме ради се о установи у 
којој се дневно припреми око 2500 оброка , односно 915000 оброка годишње .  
 Као начин плаћања је предвиђено плаћање у року од 45 дана . Наручилац мора бити 
сигуран да ће  понуђач моћи да свакодневно испоручује робу коју наручилац плаћа најраније 45 
дана по извршеној испоруци. 
 У пракси се често дешава ситуација да се изиграва закон , као и додатни услови из 
конкурсне документације на тај начин што се достави заједничка понуда са фирмом која 
испуњава све захтеване услове, а на крају та фирма и не изводи послове, а најчешће није ни 
носилац посла  стога је Наручилац захтевао да додадтни услов финансисјког капацитета 
понуђачи испуњавају заједно . 
 Сви субјекти у пословању храном дужни су да успоставе систем за осигурње безбедности 

хране у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне 

производње, у сваком објекту под њиховом контролом, у складу са принципима добре 

произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP). 

 Нема сврхе тражити сертификате, уколико се не траже сви у низу и бесмислено је да се 

тражи да само један од чланова групе испуњава овај услов.  

 Како је предмет јавне набавке набавка намирница које служе за припремање хране, који 

год део посла тј. набавке  члан групе понуђача да извршава у контакту је лично он са храном 

те је неопходно да сваки учестник заједничке понуде испуњава овај услов. 

 Што се тиче успостављања система управљања заштитом здравља и безбедношћу на 

раду OHSAS 18001 и систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 сам Закон о 

јавним набавкама је предвидео као обавезан услов који треба да испуни сваки члан групе 

понуђача  члан 75. став 2. „Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 

састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.skoring.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде“  

Понуђачи овај услов доказују достављањем изјаве у смислу члана 77. став 4 ЗЈН о испуњености 

обавезних услова, али је врло неозбиљно схватају и исту само потпишу, те Наручилац захтева 

да сваки од чланова групе понуђача докаже да је приликом састављања понуде поштовао 

важеће прописе о заштити на раду, запошљавање и условима рада и заштити животне средине 

тако што поседује наведене стандарде.  

 

3. Наручилац је у Конкурсној документацији бр.02/7 од 10.02.2017. године стр.26/59 

кадровски капацитет, навео: „минимум 15 радно ангажованих лица од којих мора бити  четири  

возача и минимум 1 дипломирани инжењер технологије.“  што значи да лица могу бити или у 

радном односу или ван радног односа, у складу са Законом о раду. 

 Наручилац је у оквиру кадровског капацитета прецизирао 4 возача и 1 дипломираног 

инжењера технологије, а за осталих 10 радно ангажованих Наручилац није прецизирао те 

остаје на понуђачу да сам одреди струку и занимање ангажованих лица (возачи, радници који 

врше утовар истовар, комерцијалисти који припремају документацију која прати доставу 

намирница, итд).   

 

 На основу свега наведеног Наручилац остаје при захтевима у конкурсној документацији. 

 

  

                                                                               Комисијa за ЈН ОП 02/2017 

 


