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К у р ш у м л и ј а  
 

Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке број  77/2019 – “Набавка намештаја и опреме 

за предшколску установу „Чаролија“ у Куршумлији”. 

 

 Дана 04.10.2019. године примили смо питање од заинтересованог понуђача којим се 

траже додатне  информације и  додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 77/2019, у 

оквиру којег је написано следеће: 

 

Питање 1: Молим вас на предметну јавну набавку обликујете по Партијама по целинама које су 

по ћирилицним бројевима сложени у обрасцу понуде јер су наведени предмети иако служе 

опремању разноврсни предмети и представљају посебне целине у производњи и понуди. 

На тај начин би значајно повећали конкурентност и добили већи број понуда које би моги 

да оцењујете. 

Онај понуђач који има услове да све понуди ,може то учинити и кад је набавка обликована 

по партијама. Мишљење републичке комисије је да наручилац кад год је то изводљиво и 

сврсисходно формира јавну набавку у што више партија како би се повећала конкурентност. 

Значење јавне набавке по партијама одређено је у члану 3 ставу 1 тачки 35 Закона о јавним 

набавкама: „јавна набавка по партијама је набавка чији је предмет обликован у више посебних 

истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији". Посебно истичемо да се по партијама може обликовати набавка чији су 

предмети међусобно истоврсни и који се могу набављати у одвојеним набавкама, али 

представљају целину којом се остварује њихова заједничка сврха и циљ што се може применити 

и на овај конкретан случај. Основни циљ обликовања јавне набавке по партијама је да се 

омогући учешће и малих и средњих предузећа. На овај начин се лакше обезбеђује адекватна 

конкуренција (члан 10), али се доприноси и једнакости понуђача (члан 12). 

 

 

Одговор на питање 1:  Нарчилац није обликовао јавну набавку по партијама из разлога што 

Планом јавним набавки није обликована по партијама. Законом о јавним набавкама предвиђено 

је да сваки понуђач може да поднесе заједничку понуду са другим понуђачем, тако да је сваки 

понуђач из групе понуђача дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин 

дефинисан истом тачком Конкурсне документације, као и да понуђачи који поднесу заједничку 

понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику. Такође,  понуђач 

може поднети понуду са подизвођачем када проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача, тако да сматрамо да конкуренција није нарушена. 

Уколико предметни поступак не доведе до закључења уговора, Наручилац ће приступити 

измени плана јавних набавки и спровођењу поступка по партијама. 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 ЗА  ЈН бр. 77/2019 



 

Драган Вукоичић, с.р. 

 

Владан Јаблановић, с.р. 

 

Гордана Стефановић, с.р. 

 

  

 


