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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 9234 

Датум:  23.09.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 03/16-Д 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) за јавну набавку мале вредности 03/16-Д – Набавка потрошног 

материјала за мајсторе, потенцијални понуђач је дана 22.09.2016. године упутио 

захтев за додатним информацијама или појашњењима конкрусне документације: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Поштовани,  

 

Обраћамо Вам се са питањем у вези  достављања додатних услова за учешће у поступку 

Јавне набавке мале вредности чл.76 Закона . 

Наиме у додатним условима под тачком 1-Финансијски капацитет од понуђача се захтева 

да достави; ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ за предходне три године  и ФОТОКОПИЈУ 

SCORING-а који мора да има оцену најмање »ББ«; »ББ+« или »АА«. 

Молимо Вас да нам наведете разлоге категоризације SCORING-а, и на који начин сама 

оцена SCORING-а , утиче на успешно извршење Јавне набавке мале вредности потрошног 

материјала. 

 

Сматрамо да је неосновано за Јавну набавку мале вредност  тражити  фотокопију 

SCORING-а са задатим минималним оценама 

 

Сматрамо да се  овим фаворизују  одређени а дискриминишу остали понуђачи. 

 

ОДГОВОР:  

Према Закону о јавним набавкама, члан 76. и 77, Наручилац има право да захтева од 

Понуђача и додатне услове, а један од њих је и SCORING издат од стране надлежног 

органа. 

Будући да SCORING на најрелевантнији начин показује пословање правног субјекта, као 

што су историјат плаћања, ликвидност, успешност (плаћање добављачима итд.) као и 16 

других показатеља, те даје објективну оцену способности и измирења обавеза и 

успешности правних лица и предузетника, утврђена на основу података из финансијских 

извештаја на период од 5 година. 
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С обзиром на то да Комисија не захтева SCORING са највишом оценом, као и да постоји 

много фирми које испуњавају минимални ниво на тржишту, а како се ради о предшколској 

установи и лошији ниво рејтинга носи одређене ризике, можемо да изразимо у сумњу у 

реализацију предметне набавке. 

Агенција за привредне регистре је у утврђивању SCORING-а одговорна за истоветност са 

изворним подацима, као и за доследну примену методологије. 

Сходно горе наведеном, Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 

 

С поштовањем, 

Комисија 


