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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 24/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 
I - Дана 22.09.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 
путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 
24/2017, набавка услуге превоза за потребе старијих лица са територије Градске општине Звездара , 
следеће садржине:  
 

Питање: 
 

“У делу конкурсне документације који се односи на Услове учешћа у поступку, у погледу 
Пословног капацитета, тражи се да понуђач докаже да је у периоду 2015. и 2016. године, извршио 
услугу превоза за потребе старијих лица (пензионери) код минимум 3 различита референтна 
наручиоца, при чему вредност извршене услуге код сваког од наручилаца не може бити мања од 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а по једном уговору и  
да је у периоду 2015 и 2016 године извршио услугу превоза путника (без обзира на структуру), код 
минимум 2 референтна наручица, при чему вредност извршених услуга не може бити мања од 
1.000.000,00 динара без ПДВ укупно за назначени период. 
 
Поставља се питање зашто је потребно да понуђач доказује да је у траженом периоду извршио 
конкретно услугу превоза старијих (пензионера) и то да има уговоре у траженој вредности када 
понуђач може да докаже свој пословни капацитет и тиме што је реализовао услугу превоза и 
других категорија путника (нпр.деце), и то по уговорима који су мање вредности а реализовани су 
квалитетно?  
Сматрамо да је овако постављен услов дискриминаторски и да се њиме онемогућава учешће у 
поступку оним понуђачима који су квалитетно реализовали услуге превоза за друге категорије 
путника, а не само за пензионере, и да је тражена вредност уговора превисоко постављена, те је 
јасно да ретко који понуђач може да испуни тражени услов.  
 
У том смислу предлажемо да измените конкурсну документацију и омогућите понуђачима који 
квалитетно реализују услуге превоза других категорија путника, и који би самим тим били у 
могућности да квалитетно одговоре и на Ваше захтеве, да учествују у поступку.” 
 

Одговор:  

 
Наручилац остаје при наведеном додатном услову пословног капацитета, с обзиром да је 

прописани услов у складу са предметом јавне набавке и није дискриминаторски.  
Предмет јавне набавке је превоз старијих лица (пензионера) који су специфична категорија 

становништва и наручилац овај услов поставља како би обезбедио гаранције за квалитетно и 
поуздано извршење потенцијалног уговора.  

Старија лица су специфична категорија становништва с обзиром да је реч о лицима старије 
доби, слабијег здравственог стања, другачијих потреба, односно, потреба које нису исте као код 



млађих особа (чешће прављење паузе, дуже трајање вожње и друго). Из тог разлога наручилац хоће 
да се осигура да понуђач има искуства у превозу управо старијих лица.  
 Референтне вредности које тражи наручилац и које прописује конкурсна документација су 
у складу са процењеном вредношћу јавне набавке, односно, у складу са обимом потенцијалног 
посла и у складу са званичним тумачењима колике референтне вредности наручилац сме да тражи 
у поступцима јавних набавки. Значи, додатни услов пословног капацитета је прописан у складу са 
природом и значајем предмета јавне набавке, износом процењене вредности, уз пуно поштовање 
начела на којима почива Закон. 

Наручилац сматра да за ову врсту услуге постоји конкуренција. Услуга превоза старијих 
лица (пензионера) је услуга која се веома често експлоатише на тржишту Србије, тако да 
наручилац сматра да је много превозника који врше ову услугу. Осим тога, конкурсном 
документацијом је, сходно Закону, предвиђен наступ групе понуђача. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

  

Милош Петровић с.р.  


