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Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке  

добара  - Оброци: ужина и ручак за децу у продуженом боравку - редни број 

набавке 21/15, наручиоца Основна школа „Иван Горан Ковачић“, улица 

Војводе Бране број 18а, 11050 Београд, Комисија за јавну набавку даје 

следећа објашњења Конкурсне документације: 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1:   

Предмет набавке сте означили као добра, из речника набавки сте навели 

поједине намирнице, а у ствари је предмет услуга, тј припрема и 

дистрибуција припремљених оброка (страна 3) 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је дефинисао предмет јавне набавке имајући у виду одредбу 

члана 4. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, обзиром да у конкретном 

случају купује добра, односно готова јела у циљу исхране ученика.  

 

ПИТАЊЕ 2: 

На страни 4 – поручивање је до 9 часова за сваки наставни дан, што је 

немогуће јер се припрема оброка врши у периоду претходни дан за дан 

испоруке, те се и наручивање мора вршити дан пре. То је све из разлога што 

се за одређену количину оброка планира одређена количина намирница и 

нико не може од 9 до 11 часова да вам скува и испоручи оброке за тај дан. 

 

ОДГОВОР 2: 

Како број присутних ученика није исти сваки дан, односно варира из дана у 

дан, али не прелази број 210, а очекује се да ученици једу свеже оброке, те 

како је јеловник за сваки дан унапред познат, наручилац сматра да не постоји 

сметња да понуђач припрема унапред уговорене оброке а да до 9 часова 

добије информацију о њиховом тачном броју. Нико не очекује од 

Испоручиоца да чека информацију о броју оброку до 9 часова како би 

започео припрему обрака, већ да припрема унапред уговорене оброке по 

јеловнику а да до 9 часова добије информацију о тачном броју оброка за 

испоруку за тај дан. Посебно наглашамо да Наручилац нема могућности да 

складишти оброке који се тај дан не би искористили, нити би могао да 

искористи неупотребљене оброке. 
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ПИТАЊЕ 3: 

За озбиљност понуде се даје меница, регистрована у складу са позитивним 

прописима, оверен картон депонованих потписа и менично овлашћење – 

писмо, на које сте вероватно мислили кад сте тражили овлашћење за попуну 

менице. ОП образац није потребан јер се тиме доказује која лица заступају 

фирму, а на картону депонованих потписа се види ко је овлашћен за 

потписивање менице. Као релевантан доказ о регистрацији менице је и 

оригиналан захтев за регистрацију (страна 9) 

 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац је тражио уз меницу одговарајуће доказе који су му потребни у 

предметном поступку јавне набавке. С тим у вези, понуђач мора да достави и 

меницу која мора бити регистрована. Захтев за регистрацију није доказ да је 

меница регистрована обзиром да поступак регистрације који обавља 

Народна банка Србије следи након подношења захтева за регистрацију 

менице пословној банци. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Наводите да понуда мора да садржи образац трошкова (страна 10), а у 

самом образцу (страна 27) да није обавезан, што би било у складу са 

Законом. 

 

ОДГОВОР 4:  

На страни 10. Конкурсне документације је дефинисана садржина понуде, те 

је, између осталог, наведено да се достављају и одговарајући образци. На 

сваком образцу су дата одговарајућа упутства. У складу са тим, на Образцу 

трошкова понуда је наведено, између осталог, да „Ако је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.“ 

Дакле, ако понуђач неће да тражи трошкове, неће доставити образац или ће 

да доставити празног, односно ако хоће надокнаду трошкова, доставиће 

наведени образац попуњен. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Ручак и ужину сте дали у варијантама, а навели сте да варијанте нису 

дозвољене (страна 10) 
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ОДГОВОР 4: 

Наручилац је навео да варијантне понуде нису дозвољене, имајући у виду 

одредбе члана 91. Закона о јавним набавкама. Варијантне понуде имају 

другачија правила а она нису предвиђена овом Конкурсном документацијом, 

што надаље значи да варијантне понуде нису дозвољене. Наручилац је 

предвидео јеловнике и ужине које ће се испоручивати у одређеном 

временском периоду, а не у смислу да ће бирати између два јеловника или 5 

ужина. То се види из чињенице да наручилац тражи просечну цену једног 

оброка по јеловнику, односно просечну цену по ужини. 

 

ПИТАЊЕ 5: 

До краја школске године је остало мање од 180 радних дана, па би било 

логично да се израчуна број оброка тако што се множи број радних дана са 

предвиђеним бројем обрака за један дан и то број оброка РУЧАК и број 

оброка УЖИНА. Осим тога, ако то не урадите тако како ће понуђачи, а и ви 

знати да ли је премашена процењена вредност јавне набавке, јер Закон о 

јавним набавкама, а у том случају, не дозвољава избор понуђача – јавна 

набавка мале вредности (страна 14) 

 

ОДГОВОР 5: 

Како је наручилац већ навео, број од 210 ученика је оквиран, обзиром да није 

извесно да ће сви ученици бити присутни сваки дан на настави (болести, 

излети, рекреативне наставе и друге ситуације због којих је број ученика 

неизвестан). Дакле, број од 210 ученика по дану није известан. С тим у вези је у 

члану 2. модела Уговора и наведено да се уговор закључује за школску 

2015/2016 годину, односно до износа процењене вредности од 3.000.000,00 

динара. Дакле, тек из обрачуна за испоручена добра ће се знати колики број 

оброка и ужина је испоручен за претходни месец. Тај податак се не може 

знати унапред.  

 

ПИТАЊЕ 6: 

Захтевати гратисе од наручиоца, по Закону о јавним набавкама, није 

дозвољено. 

 

ОДГОВОР 6: 

Наручилац не захтева од наручиоца ништа, односно наручилац не захтева од 

понуђача да наведе број гратис оброка.  Ово произилази из чињенице да 

нигде у Конкурсној документацији није наведено да ће Наручилац одбити 

понуду понуђача уколико не понуди гратис оброк. Дакле, гратис оброк је 

један од додатних елемената критеријума а није услов за учешће у поступку 

јавне набавке. С тим у вези, понуђач може а не мора да наведе број гратис 

оброка. У сваком случају, тај податак не утиче на стручну оцену понуда. 
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ПИТАЊЕ 7: 

Страна 15 под 15 није у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 

 

ОДГОВОР 7: 

Наручилац задржава право да одбије понуде понуђача у случају постојања 

негативне референце. Списак негативних референци се и даље налази на 

Порталу јавних набавки који наручилац може да користи. 

 

ПИТАЊЕ 8: 

На образцу 7 нема вредности испоручених добара, као ни на образцу 7а, па 

није јасно како ће се знати да је испуњен услов да је понуђач пружао услуге у 

вредности од минимум 5000.000,00 динара. 

 

ОДГОВОР 8: 

На образцу 7 је наведен тражени услов а из свих доказа, укључујући и Уговоре, 

ће се утврдити да ли је понуђач испоручилац испоручивао тражена добра у 

траженом обиму.  Дакле, тражено је више доказа из којим се може закључити 

испуњеност траженог услова. 

 

 

Број објашњења Конкурсне документације: 1  

Датум: 10.10.2015. године      

 

Комисија за јавну набавку 

  

 

  


