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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ 

ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР. 04/20  

,,Резервни делови и опрема за возила “: Партија 1 ,,Застава флорида 1,3i“ 

Партија 2 ,,Citroen berlingo“, Партија 3 ,,Пнеуматици“ 
Партија 4. ,,Остали прибор за возила “ 

 

 

Питање: 
 

Poštovani, 

Zakon o javnim nabavkama propisuje da obezbedite jedna položaj svim ponuđačima i da 
obezbedi što je moguće veću konkurenciju. 
Zahtevanim rokom isporuke od 5 sati ograničili ste konkurencijušto nije u skladu sa Članom 10.  
i izvršili ste povredu Člana 12. jer ponuđači sa cele teritorije Srbije nisu u mogućnosti da izvrše 
isporuku u ovim okvirima. U preferencijalni položaj ste satvili ponuđača iz Žablja i okoline 
(BUBICA SZTR, Žabalj) jer se iz vaših predhodnih dodeljenih ugovora jasno vidi da na gotovo 
svim nabavkama za rezervne delove i gume kod vas prolazi samo ovaj ponuđač već dugi niz 
godina.  
Očigledno da ovaj ponuđač ima preferencijalni tretman kod vas jer samo kod vas i podnosi svoju 
ponudu. 
Ovakve rokove isporuke ne propisuju ni vatrogasne službe ni hitne pomoći u svojim 

dokumentacijama. 
"- Испоруку делова мора вршити лице ангажовано од стране Понуђача 

Доказ: Копија личне карте и возачке дозволе лица задуженог за доставу." 
Kopiju lične karte i vozačke dozvole mogu tražiti samo ovlašćena lica. Javna komunalna 
preduzeća nisu ovlašćena za prikupljanje ličnih podataka fizičkih lica zaposlenih kod svojih 
poslovnih partnera! 
Molimo da i ovaj deo izbacite iz dodatnih uslova. Ovaj dodatni uslov nije u logičkoj vezi sa 
predmetom javne nabavke. 

Molimo vas da izvršite izmenu tenderske dokumntacije i definišete rok isporuke koji je u 

skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U protivnom podnećemo Zahtev za zaštitu prava 

kako bismo obezbedili da i mi a i drugi zainteresovani ponuđači mogu konklutentno da 

podnesu svoje ponude.  
 

 



Načelo obezbeđivanja konkurencije 

Član 10 

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. 

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg 
ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog 
postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. 

Načelo jednakosti ponuđača 

Član 12 

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj 

svim ponuđačima. 

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili 
ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije 
delatnosti koju obavlja ponuđač. 

Dodatni uslovi 

Član 76 
Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne 
nabavke. 

Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne 
nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to 
potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke. 

Naručilac može odrediti konkursnom dokumentacijom da ponuđač mora da dokaže da nad njim 
nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak. 

Naručilac može da odredi i druge dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, posebno 
ukoliko se odnose na socijalna i ekološka pitanja. 

Naručilac može da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponuđač ima 
prema svojim podizvođačima ili dobavljačima. 

Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače 

i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. 

 
Одговор: 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на додатне услове 
и рок извршења и продужити рок за достављање понуда. 
 
 

Комисија за јн 04/20 


