
 
број: 01-284/4-1 

датум: 29.01.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије (у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈН 02/18 

,,Намештај за опремање ОСК „Караташ” даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ДОБАРА ЈН 02/18 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

На страни 7. конкурсне документације, као један од неопходног пословног капацитета, захтевате 

да је Понуђач у протеклих годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

(22.01.2017 – 22.01.2018. године) опремио најмање један смештајни објекат или хотел који има 

најмање категоризацију 3 звездице у износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Овако постављен услов пословног капацитета значи грубо кршење члана 10. и члана 12. ЗЈН. 

Наиме, везивање неопходног пословног капацитета потенцијалног Понуђача за одређену 

категорију претходних Наручилаца, који марају имати најмање категоризацију 3 звездице у датом 

периоду није у логичкој вези са предметом јавне набавке и у супротности је са горе наведеним 

одредбама ЗЈН. 

Ове тврдње можемо поткрепити Решењима Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, број решења 4-00-827/2016, 4-00-1585/2016 и 4-00-24/2017. 

Стога позивамо Наручиоца да изврши иумену конкурсне документације у складу са ЗЈН брисањем 

горе анведеног дискриминаторског услова полсовног капацитета. 

Одговор комисије наручиоца: 

Разматрајући наводе из захтева за појашњење конкурсне документације који је заинтересовано 

лице послало у складу са чланом 63. ЗЈН комисија је констатовала следеће. Законом о спорту који 

је ступио на снагу 2016. године, чланом 107. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

је проглашен за национални тренинг центар, односно „Републички завод има статус националног 

тренинг центра и има искључиво право за обављање делатности из става 2. тачка 3) овог члана..“. 

С обзиром да статус националног тренинг центра подразумева боравак и тренинг перспективних 

спортиста смештајни објекти и намештај у њима морају бити врхунског квалитета. Сходно томе, 



Наручилац настоји да добијајући највећу вредност за новац оствари циљ који је дефинисан чланом 

9, односно начелом ефикасности и економичности. 

Начело ефикасности и економичности третира се као основно, „циљно начело“. Обавеза је 

наручиоца да кроз поступак јавне набавке обезбеди да предмет који прибавља буде одговарајућег 

квалитета (одређивање техничких спецификација које одговарају стварним потребама – 

опредељивање одговарајућег предмета набавке), да притом има у виду сврху ради које се набавља 

(објективна потреба за предметом набавке – целисходност планирања, одређивање процењене 

вредности) и за које ће се намене предмет набавке користити (извршење уговора – коришћење 

предмета набавке у одређену сврху и намену, а у зависности од послова и делатности наручиоца), 

као и да вредност набавке буде у складу са квалитетом који се обезбеђује (најповољнији однос 

цене и квалитета предмета набавке – енг. value for money). Тиме се наручилац практично обавезује 

да при куповини постигне највећу вредност за новац (енг. value for money), што је један од 

основних циљева јавних набавки. 

Чланом 77. став 2. тачка 1) ЗЈН дефинисано је да „минимални годишњи приход који се тражи од 

понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним 

случајевима када је то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке“. 

Постављање наведеног услова на начин дефинисан у конкурсној документацији, Наручилац 

настоји да обезбеди извршење јавне набавке тако да Добављач са којим буде закључен уговор 

поседује искуство у изради, транспорту и монтажи намештаја који захтева испуњавање високих 

стандарда када је реч о све три наведене операције. 

Ово тим пре што боравак врхунских спортиста захтева посебне услове у погледу издржљивости, 

квалитета и удобности самог намештаја. Постављање услова који се односе на смештајне објекте 

или хотеле који имају категоризацију најмање 3 (три) звездице је у логичкој вези са предметом 

јавне набавке јер се добра набављају за национални тренинг центар. 

Сходно свему наведеном, Комисија сматра да нема места измени конкурсне документације и 

остаје при ставу да у предметном случају није дошло до повреде чланова 10. и 12. ЗЈН. 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању. 

испред Комисије наручиоца: 

Драган Вучетић, дипл.правник  

Татјана Стојановић, дипл.инж. 

Марко Николић, дипл.правник  

 


