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Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), а у вези Питања заинтересованог лица од 16.08.2016. које се односи на 
јавну набавку наручиоца Завод за заштиту споменика културе Краљево, ред. бр. ЈН 
1.3.5/2016, и то – набавка радова на адаптацији таванског простора Завода за заштиту 
споменика културе – Швапчића куће у Краљеву, које гласи:  
 
 „Poštovani,  niste u potpunosti razumeli naš prethodni zahtev za dodatno pojašnjenje 
konkursne dokumentacije za JN OP 1.3.5/16, pa podsećamo: Na str. 20 od 58 ’Понуде 
које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као 
неприхватљиве. Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност 
јавне набавке износи: 3.108.334,00 ДИН. БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ’. 
Takođe, na str. 25 od 58  je naveden iznos od 120.000,00 din. za taksu uz podnošenje 
zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupku ove javne nabavke koja se odnosi na nabavke 
velike vrednosti (iznos takse za male vrednosti je iznos od 80.000,00 din.). 
Želeli smo i da vam napomenemo da je neophodno da konkursna dokumentacija bude jasna 
i nedvosmislena, da podaci i informacije budu u skladu sa vrednošću javne nabavke male 
vrednosti i da u tekstualnom delu – uputstvo za pripremu ponude prilagodite ZJN za javne 
nabavke male vrednosti. 
 
 Molimo, potvrdite prijem. 
 
 SRDAČAN POZDRAV, 
 
 Molimo, potvrdite prijem.“ 
 
Одговор на питање гласи: 
 
 Поштовани, 
 
 У потпуности смо разумели ваше Питање од 16.08.2016. Очигледно долази до 
разлика у тумачењу одредбе члана 39. став 1. Закона о Јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) од стране Комисије и 
вас као Заинтересованог лица. Истом одредбом прописано је да је јавна набавка мале 
вредности набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000,00 динара, при 

чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу 



није већа од 5.000.000,00 динара. Као што смо већ навели у Одговору на питање бр. 
1262/2 од 18.08.2016. године објављеном на Порталу јавних набавки истог датума, 
Наручилац је Планом јавних набавки за 2016. планирао више набвки радова који су 

истоврсни предмету јавне набваке бр. JН ОП 1.3.5/16 – Радови на адаптацији 
таванског простора Завода за заштиту споменика културе – Швапчића куће у 
Краљеву, и чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу (свих тих 

радова) већа од 5.000.000,00 динара, из ког разлога је Наручилац у законској обавези 
да све предметне радове набавља у отвореном поступку. Дакле врста поступка се не 
одређује на основу процењене вредности појединачне набавке, већ свих истоврсних 
набавки у одређеној буџетској години. 
Поред наведеног, не постоји законско ограничење да Наручилац спроводи отворени 
поступак јавне набавке и за износе истоврсних набавки чија је процењена вредност 
на годишњем нивоу мања од 5.000.000,00 динара. 
Такође од ступања на снагу последњих измена и допуна Закона (Сл. гласник РС бр. 
68/15) Закон не предвиђа таксу у износу од 80.000,00 динара, већ таксу од 60.000,00 
динара за поступке мале вредности. Како у конкретном случају, није реч о поступку 
мале вредности, Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео таксу у 
износу од 120.000,00 динара. 
 
Чланом 64. став 4. Закона прописано је да Наручилац не може одређивати процењену 
вредност јавне набавке, нити може делити истоврсну јавну набавку на више 

набавки с намером избегавања примене овог Закона или правила одређивања 

врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке. Истоврсна јавна 
набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у 
односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. 
 
Чланом 169. став 2. Тачка 4. Закона прописано је, да ће се новчаном казном од 

200.000,00 до 1.500.000,00 динара казнти за прекршај наручилац, ако спроведе 
поступак јавне набавке који није отворен или рестриктивни поступак, а да за то нису 
постојали услови (чл. 34 - 39). 

 
 Молимо да потврдите пријем мејла. 
 
 
 
 

                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 

 


