
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4096 F: +381 21 487 4087 
office.uprava@vojvodina.gov.rs  
www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 БРОЈ: 404-39/2017  ДАТУМ:. 09. фебруара 2017. године 

 

 

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка и замена светлећих тела у 

клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 

ЈН МВ 5/2017. 

 

Дана 07.02.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка 

и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП 

Војводине и Покрајинске владе, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

На страни 9/68 и 12/68 конкурсне документације се каже: 

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН технички 

капацитет - минимум 2 (два) доставна возила 

Докази 

- Копија саобраћајне дозволе или испис читача саобраћајне дозволе (ако је возило у 

власништву), односно копија саобраћајне дозволе или испис читача саобраћајне 

дозволе и копија уговора о закупу возила или уговора о лизингу возила (ако понуђач 

располаже возилом по основу закупа или лизинга), за оба доставна возила  

 

Сматрамо да овим захтевом кршите најмање два члана ЗЈН, Члан 76. и Члан 10. 

Овај захтев није у логичкој вези са предметом ЈН и овим захтевом ограничавате 

конкуренцију. 

 

Начело обезбеђивања конкуренције  

Члан 10 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију.  

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. 

 

Додатни услови 

Члан 76 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке. 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета 

увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.  

Наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да 
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над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак.  

Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања.  

Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које 

понуђач има према својим подизвођачима или добављачима.  

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 

понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Када је понуђач у поступку јавне набавке пословна банка, дужна је да податке 

доставља у складу са обавезом гаранције тајности података о својим клијентима, у 

складу са законом којим се уређује пословање банака. 

 

Потпуно је јасно да услов за поседовањем два доставна возила није у логичкој вези са 

предметом ЈН као и да онемогућује већу конкуренцију. 

Овај услов није потребан с обзиром на широку доступност услуга предузећа која се 

искључиво баве превозом. Чак шта више, произвођачи или продавци добара у највећем 

броју случајева обезбеђују транспорт на адресу коју купац наведе у захтеву. 

 

Зато сматрамо да је потребно исправити конкурсну документацију и из ње искључити 

захтев за поседовањем или закупом или лизингом за два доставна возила. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

Наручилац je припремио Измену конкурсне документације бр. 1 у којој је 

избрисао додатни услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН технички 

капацитет - минимум 2 (два) доставна возила за предметну јавну набавку, и исту 

објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници дана 09.02.2017. године. 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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