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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“ ЗЕМУН 
 

Појашњење бр. 1 
 

На основу члана 63.  став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ из Земуна  обавештава 
потенцијалне понуђаче да је дана 17.11.2015. године за јавну набавку бр. ОПД 23/2015 -  
намирнице за исхрану за 2016. годину, добила питања потенцијалног понуђача следећег 
садржаја: 

Питање бр. 1: „Да ли у случају постојања негативних референци Наручилац мора или може 
да одбије понуду (у конкурсној документацији стоји само може) односно да ли поред 
постојања негативне референце Наручилац може да додели уговор том понуђачу?“ 

Питање бр. 2: „Да ли је Наручилац у обавези да проверава да ли понуђачи имају негативне 
референце и у случају сумње да обезбеђује доказе или то могу/морају да учине други 
заинтересовани (остали учесници у конкретној јавној набавци или трећа лица)?“  

Питање бр. 3: „У којој фази јавне набавке се може указати на постојање негативних 
референци - да ли је то након отварања понуда или у фази након доношења одлуке о 
додели уговора и да ли се у том случају мора мора поднети захтев за заштиту права 
понуђача?“  

Одговор на питање бр. 1: Чланом 82. Закона о јавним набавкама одређено је да 
наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе који су наведени у овом члану. 
Наручилац може одбити понуду, али нема обавезу да то учини већ ће ценити околности и  
доказе у конкретном случају.  

Одговор на питање бр. 2: Наручилац нема обавезу да проверава да ли понуђачи имају 
негативне референце, али ће сазнања о томе анализирати са посебном пажњом како би 
предупредио евентуалне ризике који могу настати у спровођењу поступка и извршењу јавне 
набавке. Наручилац нема могућност да утиче на поступке које ће по овом питању 
предузимати потенцијални понуђачи и трећа лица.   

Одговор на питање бр. 3: Наручилац не може да утиче на то у којој фази поступка ће 
потенцијални понуђачи и трећа лица предузимати поједине радње, али ће у поступку 
стручне оцене понуда сагледати све што је од значаја за предметну јавну набавку, а у 
даљим фазама поступка предузимаће радње како би се спровођење поступак и реализација 
јавне набавке одвијали у складу са позитивним прописима и остварењем циљева јавне 
набавке.    

 
ЗА КОМИСИЈУ: 
Жељко Зековић  
 
 
 
 


