
Питање и одговор везано за јавну набавку мале вредности број 02-37/72-2020-ЈНМВ2,  

Услуга – Физичко обезбеђење објеката 

 

Питање: 

У предметној конкурсној документацији сте условили понуђаче да пре подношења понуда 

морају извршити обилазак локација. 

Подсећамо Вас да Наручилац може поставити само обавезне и додатне услове за 

Понуђаче, а да се обилазак локације, по решењу Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки бр.4-00-1085/2016, не може поставити као додатни услов. Као 

обавезни услов свакако не може, у складу са ЗЈН.  

У поменутом решењу бр.4-00-1085/2016 између осталог стоји: „…обилазак локације не 

представља додатни услов за учешће понуђача у смислу одредбе члана 76. ЗЈН, посебно са 

разлога што се додатни услови и прописују у складу са могућностима и способностима 

понуђача да реализују конкретан уговор о јавној набавци, а које су у вези са њиховом 

компетентношћу и успешношћу као привредних субјеката“. 

Уколико обилазак локације не представља додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке, не постоји ни битан недостатак понуде сходно одредби члана 106. Закона о 

јавним набавкама. Тумачење Републичке комисије је недвосмислено. У наведеном 

Решењу Републичке комисије јасно стоји следеће: „Наиме, околност што понуђач у 

прилогу своје понуде не би доставио доказ да је извршен обилазак локације не може 

имати карактер битног недостатка понуде услед кога би предметна понуда требала бити 

одбијена као неприхватљива". 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са овом примедбом. 

 

Одговор: 

Везано за ваше питање за јавну набавку мале вредности број 02-37/72-2020-ЈНМВ2,  

Услуга – Физичко обезбеђење објеката, Потврда о обиласку локације не представља 

додатни услов из Члана 76 Закона о јавним набавкама, нити представља било какав 

обавезујући услов, тиме је само омогућено потенцијалним Понуђачима увид и могућност 

обиласка објеката и терена, како би лакше и исправније сачинили понуду и план 

обезбеђења, везано за исту. Такође нигде није наведено да ће понуда Понуђача који не 

достави Потврду о обиласку терена имати карактер битног недостатка нити да бити 

одбијена као неприхватљива понуда. С тим у вези измене конкурсне документације неће 

бити. 

 


