
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

Милана Мијалковића 14 

Јагодина  

 

 

Одговори на постављена питања за јавну набавку Р-2/2016 – замена старе фасадне 

столарије новом 

Дана 12. октобра 2016. године заинтересовано лице поставило је следећа питања: 

 

1.1.Како смо у нашем захтеву приказали линкове на којима се очекује да буду доступна 

интерна документа наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, 

љубазно,поново, молим да заинтересована лица обавестите о линковима на којима су 

доступни:Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Факултета 

педагошких наука Универзитета у Крагујевцу –пречишћен текст(број 01-4841/1 од 

21.12.2015. и Годишњи план јавних набавки за 2016. годину и све измене плана. 

 
Одговор:У претходном одговору навели смо да документ није био тренутно доступан 

због техничких проблема и да ће их наши систем администратори отклонити уколико је 

то могуће, што никако не значи да су они направили било какве пропусте. 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/2015/Pravilnik_o_blizem_uredjivanju_post

upka_JN.pdf 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Plan_nabavki_2016.pdf 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Izmena_plana_nabavki_2016.pdf 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Izmena_plana_nabavki_2016_2.pdf 

 

 

2.1.Појасните како и у чему спровођењем предметног резервисаног поступка јавне 

набавке укључујете„маргинализоване и социјално угрожене групе“, у коме је 

учешћедобара -ПВЦ столарије 90%, а уградња и завршни радови 10%,ако у складу са 

вашим одговором произвођач ПВЦ столарије не треба да задовољава услове прописане 

чланом 8 ЗЈН? 

 

Одговор: Конкурсна документација нигде не искључује предузећа која производе ПВЦ 

столарију, а испуњавају услове прописане чланом 8 ЗЈН. Такође, морамо напоменути да 

Ваша процена о односу учешћа добара и радова 9 : 1 није тачна и ова процена се не 

може извести на основу конкурсне документације. 

 

3.1.  

Поново молимо конкретне одговоре на питања: 4.1; 4.2; и 4.3 из Захтева за разјашњење 

број 1. Поштујемо чиењницу да још једном напомињете: „да су средства обезбеђена по 

конкурсу из фондова који детаљно контролишу читав процес како набавке тако и 

спровођења радова и утрошка средстава?“. То што су средства обезбеђена из 

фондова,не ослобађа вас поштовања начела јавних набавкии примене прописа који 

регулишу ову област. 

 
Одговор: 4.1. Не; 4.2. Струка није спецификована; 4.3. Сматрамо, као што смо врло 

конкретно и написали у претходном одговору, да број стално запослених лица 

представља значајан показатељ пословне стабилности понуђача. Додатни услов за 

пословни капацитет предвиђен је чланом 76 ЗЈН. 

 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/2015/Pravilnik_o_blizem_uredjivanju_postupka_JN.pdf
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/2015/Pravilnik_o_blizem_uredjivanju_postupka_JN.pdf
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Plan_nabavki_2016.pdf
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Izmena_plana_nabavki_2016.pdf
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Normativi/Izmena_plana_nabavki_2016_2.pdf


 

4.1.У вашем је интересу да предмет уговора дефинишете према основном предмету 

набавка нове ПВЦ столарије са изградњом старе и уградњом нове. Молимо комисију да 

прихвати ову примедбу јер је сходно члану 54 ЗЈН дужна је да спроведе поступак и 

„одговорна је за законитост спровођења поступка“, јер препорука било ког 

министарства чланове комисије не ослобаћа евентуалне одговорности. У пракси се 

показало да је добра намера резервисаних јавних набавки, погрешном применом од 

стране комисије, неким преферираним произвођачима добара у појединим браншама(не 

само у овој), донела значајну корист, без ефеката за групацију којој је намењена. Као 

одговорна образовна институција са реномеом,елиминишите коруптивне изазове из 

садржине конкурсне документације. 
 

Одговор: Предмет јавне набавке је демонтажа старе столарије и одвоз на депонију, 

набавка, хоризонтални и вертикални транспорт и уградња нове ПВЦ столарије са 

завршним грађевинским радовима, а не испорука добара. Сматрамо да је ова јавна 

набавка правилно дефинисана. Након Ваше примедбе и сами смо прегледали портал ЈН 

и уколико смо ми погрешили онда су све установе са истим предметом радова 

погрешно дефинисале јавну набавку.  

 

5.1.Ускладите захтев кадровског капацитета са одредбама ЗЈН, тако да, по овом основу 

не дискриминишете понуђаче? 

 

Одговор:Наше је разумевање да је смисао одредби ЗЈН које се односе на резервисане 

набавке управо у томе да „искључи конкуренцију између понуђача из ове групе и 

осталих понуђача“ (Коментар Закона о јавним набавкама, стр 64-65). Сматрамо да је 

захтев кадровског капацитета усклађен са одредбама ЗЈН. 
 

5.2. Ако сте се определили за Резервисану јавну у циљу подршке особа са 

инвалидитетом, зашто то и не потврдите прописивањем да 30% запослених који ће 

радити на реализацији предмета јавне набавке морају бити инвалидна лица (од 

захтеваних 10 запосленихили радно ангажованих троје морају бити инвалиди запослени 

на неодређено време)?  

 

Одговор: Наручилац није имао у плану да лица са инвалидитетом нужно буду 

ангажована у реализацији предметне набавке. Уверени смо да не постоји законска 

обавеза у овом смислу, као ни у смислу да од 10 лица запослених на неодређено време 

30% буду лица из категорије са инвалидитетом. Ваше питање засновано је на 

својеврсној комбинацији чланова 8 и 76 ЗЈН који не морају бити у вези. 

 

6.1. Појасните да ли је износ који захтевате (30.000.000,00) у сагласности са мишљењем 

УЈН –несме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке? 

 

Одговор: Јесте. Конкурсом није тражено да захтевани износ буде 30 000 000,00 буде по 

години, сасвим у складу са објашњењем Управе за јавне набавке, већ укупно за три 

наведене године. 

 

 

6.2. Имајући у виду, да само два понуђача који испуњавају услов из категорије по члану 

8 ЗЈН имају референце које се односе на предмет јавне набавке, молимо бришите 



захтевану референцу како бисте омогућили конкуренцију, самим тим што понуђач 

гарантује добро извршење уговора средством обезбеђења? 

 

 

Одговор: Исто као 5.1. 

 

7.1. Прецизирајте контекст „наручилац може“ опредљујући се у којим случајевима ће 

наручилац извршити исправку рачунских грешака?  Тиме ће те елиминисати сумње да 

ће поступање наручиоца зависити од његове воље и расположења у конкретном 

моменти или од тога ко је понуђач код кога је уочена грешка. 

 

 

Одговор:Наручилац ће приликом разматрања понуде исправити све евентуалне 

рачунске грешке настале погрешним обрачуном јединичних цена уколико је понуђач 

сагласан. У конкурсној документацији у овом погледу нема нејасноћа јер су наглашене 

речи „уз сагласност понуђача“. 

 

8.1. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда понуђача који својом понудом захтева 

(0% аванса), односно не тражи аванс? 

 

Одговор:Наведено је да аванс може да буде највише до 50%, тако да сваки 

потенцијални понуђач који буде тражио више биће аутоматски елиминисан. Свака 

понуда која испуњава услове конкурса биће прихватљива. 

 

9.1. Молимо да у Обрасцу структуре цена прикажете све позиције ПВЦ столарије која 

се уграђује, с обзиром да чине 80- 90% вредности набавке, како би понуђене цене биле 

упоредиве са тржишним? 

 

 

Одговор: На страни 7 и 8 конкурсне документације јасно се види спецификација радова 

по позицији и у њој је јасно дефинисана димензија и број комада. 

 

10.1. С`обзиром да ова Изјава није законом прописана, шта подразумевате под 

прихватањем свих услова из конкурсне документације за реализацију јавне набавке, ако 

се предмет набавке реализује у складу са закљученим уговором? 
 

 

Одговор: Ради додатне гаранције. 

 

10.2. Шта значи сагласност понуђача „да понуда не буде прихваћена“ уколико се 

прегледом документације утврди да поднета понуда не испуњава неки од тражених 

услова? Да ли потписивање ове изјаве ограничава понуђача да оспорава оцену понуда у 

погледу испуњености услова? 
 

 

Одговор: Потписивање ове изјаве не ограничава понуђача у наведеном смислу. 

 

11.1. Молимо ускладите образац структуре цена са Техничком спецификацијом? 

11.2. Образац структуре цена мора да садржи и упутство како да се попуни по члану 61 

став 4 тачка7) ЗЈН, усагласите га са овом одредбом ЗЈН? 



Одговор :Образац је усклађен. Упутство за попуњавање дато је структуром табеле и 

свако појашњење било би понављање дате табеле. У том смислу упутство је већ 

садржано у обрасцу. 

 

12.1. Назначите у члану 1 модела уговора да је спроведен поступак резервисане јавне 

набавке по члану 8 ЗЈН? 

 

 

Одговор: Члан 1 модела уговора спецификује о којој јавној набавци је реч (Р-2/2016), 

што укључује све елементе јавне набавке. 

 

13.1. Да ли је извођач радова дужан да докаже да је уградио ПВЦ столарију у складу са 

атестима достављеним уз понуду? Како ће наручилац и на бази које доказне 

документације да оцени усаглашеност понуђене и уграђене ПВЦ столарије? 

 

Одговор: Наручилац ће са своје стране обезбедити све неопходне механизме за 

утврђивање квалитета добара и радова. 

 

14.1. Молимо да  обуставите овај поступак и спроведете нови у свему у складу са ЗЈН 

примењујући резервисане набавке у сврси којој су намењене или омогућавањем пуне 

конкуренције? 

 

 

Одговор:Пример тендерске документације преузели смо са портала УЈН. Сматрамо да 

смо у свему поступили у складу са Законом. Уколико је Ваше мишљење другачије, 

наравно да сте слободни да поступите онако како сматрате да треба. 

 

Напомињемо да смо у обавези да пружимо све додатне информације заинтересованом 

лицу (које је дефинисано чланом 3, став 1, тачка 5 ЗЈН, као „свако лице које има 

интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци“). Ни најмање не сумњајући у 

Вашу тврдњу да иступате у име и за рачун заинтересованог лица, молимо Вас да нам за 

сва будућа обраћања доставите доказ да је то заиста тако. У супротном сматраћемо да 

немамо никакву обавезу да Вам достављамо додатне информације. 

 

 

Комисија за јавну набавку  

                                                                                                      Р-2/2016 


