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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку Одећа, обућа и заштитна опрема 
Редни број набавке: ЈН 21/18 
Број: 6780 
Дана: 04.05.2018. године 

 
                                                                                           

Предмет: Питање -захтев за додатним  информацијама и појашњењима Конкурсне 
документације 

           
   Наручилац је дана 03.05.2018. године на имејл адресу примио Питање – 
предлог у вези са отвореним поступком јавне набавке „Одећа, обућа и заштитна 
опрема“, редни бр. ЈН 21/18. Захтев је код Наручиоца заведен истог дана под бројем 
6702.   
  
 
Захтев за појашњења:  
„С обзиром да је реч о набавци велике вредности која се састоји од набавке 
различитих артикала, сматрам да је и у Вашем и у нашем интересу, али и у интересу 
других потенцијалних учесника, да дата набавка буде подељена по партијама. Тако 
би сваки понуђач био у могућности да заиста и понуди најповољнију цену за артикле 
из свог асортимана. Код оваквог стања ствари, предност имају само трговци.“ 

 
Одговор Наручиоца:  

 
Поштовани, 

 
Обликовање јавне набавке по партијама, у смислу Закона о јавној набавци („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), представља могућност али не и 
обавезу Наручиоца.  

Наручилац приликом доношења одлуке о томе да ли ће јавну набавку 
обликовати по партијама полази од својих објективних потреба водећи рачуна да 
приликом спровођења поступка јавне набавке поступа у складу са начелима јавних 
набавки, a не према могућностима појединих понуђача.  

 
Наручилац је у складу са чланом 9. ЗЈН дужан да у поступку јавне набавке 

прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, 
намену и вредност јавне набавке, и да при томе води рачуна да се поступак јавне 
набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан ЗЈН, са 
што мање трошкова везаних за поступак извршења јавне набавке у роковима.  
 

Чињеница да одређени понуђач не може да испуни захтеве конкурсне документације 
у конкретном поступку јавне набавке, не значи да је Наручилац поступио супротно 
одредбама ЗЈН. 
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Испорука добара – артикала који су предмет ове јавне набавке по 
спроведеном јединственом поступку јавне набавке у досадашњој пракси Наручиоца 
се показала могућом.  
 

Наручилац је, у складу са Законом о јавним набавкама, Конкурсном 
документацијом предвидео могућност подношења понуде са подизвођачем као и 
могућност подношења заједничке понуде, те уколико потенцијални понуђач нема 
капацитете да самостално испоручује предметна добра може искористити ове 
могућности. 
 

Такође, напомињемо да се предметна јавна набавка спроводи као 
резервисана јавна набавка, у складу са чл. 8. Закона о јавним набавкама, а што је 
Наручилац јасно навео у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.  

 У складу са чл. 8. Закона о јавним набавкама у предметној јавној набавци 
могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитеом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у 
заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације. 
 

Имајући у види претходно наведено, јасно је да тврдње потенцијалног понуђача 
- да предност имају само трговци, није основана. 

 
 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 
 
 

Комисијa за јавну набавку 
 

 

 


