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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/18 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ 

УЧЕНИКА 
 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 

бр.124/12,14/15 и 68/15), захтевамо од наручиоца следећа појашњења у вези са 

припремањем понуде: 

Наша питања и указивања су следећа:  

У оквиру „Техничке спецификације и техничке документације“ на страни 

27/43 Изменом конкурсне документације од 09.11.2018. године тражите од 

потенцијалних понуђача да вам доставе извештај акредитоване лабораторије о 

нутритивним вредностима за предложени јеловник. 

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан 

да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да 

припреме прихватљиву понуду, Изменом конкурсне документације коју сте ви 

извршили са 09.11.2018. године се чини да сте урадили управо супротно. Као 

Наручиоцу коме није први пут да спроводи поступак јавне набавке услуга исхране 

ученика требало би да вам је позната чињеница да резултати анализе акредитоване 

лабораторије о одређивању нутритивног састава узоркованих јела могу стићи у 

року који не може бити краћи од 10 радних дана, а с обзиром да сте измену 

објавили у петак 09.11. и то у 17:13 часова, а да је понедељак 12.11.2018. године, у 

складу са чланом 1а и 3а Закон о државним и другим празницима у Републици 

Србији („Сл.гласникРС“ бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), био нерадан дан, те да је 

рок за достављање понуда 16.11. 2018. године до 12 часова што је укупно непуна 4 

радна дана, ви истовремено кршите начело обезбеђивања конкуренције у 

поступцима јавних набавки из члана 10. Закона о јавним набавкама, према коме је 

Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 

онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

Оваквим условом ви онемогућујете све потенцијалне, а референтне понуђаче да 

учествују у поступку који у моменту објављивања допуне конкурсне 
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документације нису већ имали урађене анализе о нутритивним вредностима за 

предложени јеловник. С тим у вези захтевамо од вас да продужите рок за 

достављање понуда, како би Понуђачи имали довољно времена да прибаве 

потребне анализе за све што се налази у саставу јеловника ваше конкурсне 

документације! 
У случају негативног одговора на наш захтев бићемо принуђени да заштиту наших 

права затражимо подносећи правни лек у тренутној процесној ситуацији. 

 

 

ОДГОВОР: 

 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и продужава рок за 

подношење понуда до 20.11.2018. године у 12.00 часова. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 


