
Број: 02-1170 
Датум: 19.06.2017. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације 
бр. 02-1115 од 13.06.2017. године за отворени поступак јавне набавке бр. 11/2017 – „Исхрана 
болесника“, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском 
року, свим заинтересованим лицима, објављује 

Одговоре и појашњења на питања (указивања)  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 11/2017 – „Исхрана болесника“ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање/указивање 

заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

Питање/Указивање:  
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Одговор: И ако логичка веза између прописаног додатног услова у виду пословног капацитета 
и предмета јавне набавке крије и у формулацији питања/указивања заинтересованог лица („... 
битно не разликују...“ - значи, ипак разликују), као и у самој дефиницији тог услова у 
Конкурсној документацији, Комисија ће у наредним данима озбиљно приступити анализи и 
врло вероватној измени Конкурсне документације у вези поменутог и то на начин да се 
обезбеди и већа конкуренција међу понуђачима, али и задовољи специфичност предмета 
јавне набавке, те у складу са тим и учешће већег броја референтних понуђача. Комисија 
сматра да је за наведену анализу и поновно, па и додатно испитивање тржишта, са успутном 
анализом Решења 4-00-204/17 од 03.03.2017. год. Републичке комисије за заштиту права (у 
даљем тексту: Решење) које је заинтересовано лице послало у прилогу, бити потребно до пет 
радних дана, до када ће Комисија и реаговати са адекватном изменом Конкурсне 
документације и (пре)дефинисањем додатног услова пословног капацитета. 
 
Но, пре тога ваља указати на неколико чињеница које су довеле до тренутне формулације 
додатног услова пословног капацитета. Као што се да видети Комисија сматра исхрану 
болесника врло специфичном, пре свега због дијета (па и њиховог великог броја), од којих су 
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неке врло ригорозне и захтевају изоловање одређених састојака неке од намирница, па и 
посебну и строгу припрему, која имплицира и посебне услове, вештине али и искуство за 
припрему. С тим у вези је и посебан акценат стављен на доказ тог искуства што се јасно види и 
по томе што је прописан максималан број година који дозвољава ЗЈН (пет година за 
добра/услуге), али и неодређен број уговора којим би се постављена цифра пословног 
капацитета доказала. Другим речима, јасна је дистинкција између прописаног услова који је 
оспорен Захтевом за заштиту права (на основу кога је и донешено наведено Решења из прилога) 
и формулације додатног услова пословног капацитета у конкретном случају од стране 
Комисије, и то не само из разлога што Комисија није ограничила пословни капацитет на само 
једну или две године јер је истој од суштинске важности искуство понуђача када је у питању 
конкретан предмет набавке па макар он датирао и пре пет година, него и по томе што је за 
доказивање референтне цифре дозвољен неограничен број уговора, што додатно потврђује циљ 
Комисије који се састоји у томе да битна суштина (конкретно искуство), а не квантитет истог.  
 
Верујемо да је сада свим заинтересованим лицима Комисија прибрижила разлоге дефинисања 
услова пословног капацитета и логичке везе дефинисања истог и самог предмета јавне набавке, 
али понавља заузет став у првом пасусу овог писмена, да ће се у наредним данима озбиљно 
бавити анализом додатног услова пословног капацитета, одлуке из Решења и све то поредећи са 
потребама Наручиоца, те у складу са наведеним и изменити Конкурсну документацију у 
поменутом делу.   
 
 
 
 
 
 

Комисија за ЈН ОП бр. 11/2017 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 
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