
Јавна набавка мале вредности услуге, добровољно здравствено осигурање страних 

лектора, ЈН 29/2016 

Питање: 

Поштовани,  

У складу са чланом 63., став 2.,  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту ЗЈН) у поступку јавне набавке као 

заинтересовано лице за учествовање у предметном поступку, благовремено указујемо 

наручиоцу на следеће: 

  

У Конкурсној документацији у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке предвидели сте да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

  

1.            “Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао 

губитак у пословању” 

  

Начин на који сте дефинисали неопходан финансијски  капацитет је у супротности са чл. 

76. став 6. ЗЈН, којим је прописано да наручилац одређује услове за учешће у поступку, 

тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

  

У складу са чланом 10. ЗЈН - наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не 

може онемогућавати било ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 

услова, техничких спецификација и критеријума. 

Према до сада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије (Решења Републичке 

комисије бр. 4-00-1790/2015 од 19.08.2015.године и бр. 4-00-1423/2015 од 02.07.2015. 

године), постављање додатног услова – да понуђач у претходним пословним годинама 

није исказао губитак, ни на који начин није у логичкој вези са услугама осигурања као 

предметом јавне набавке. Чињеница да ли је понуђач исказао негативан или позитиван 

финансијски резултат у претходном периоду не може утицати на утврђивање 

компетентности, квалитета и уопште могућности понуђача да изврше услуге које су 

предмет овог поступка јавне набавке, нарочито из разлога што ће се предметне услуге 

реализовати у периоду који тек следи након закључења уговора и који ће се односити на 

нову пословну годину. 



У циљу избегавања непотребних трошкова  и застоја у поступку који би настали улагањем 

захтева за заштиту права, молимо да овај захтев  уважите и извршите измене Конкурсне 

документације брисањем овог услова  у складу са нашим примедбама и у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

Одговор: 

Наручилац је уважио примедбу и поступајући у складу са ЗЈН, дана 23.9.2016. године, 

објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета Измене о допуне 

Конкурсне документације јавна набавке мале вредности, услуга добровољног 

здравственог осигурања страних лектора, ЈН 29/2016  

 


