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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2 

 

 Заинтересованa лица, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражила су дана 16. и 

18.05.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга сателитског надзора возила ( ЈН 

МВ 18/2018), у оквиру кога су поставила следећа питања: 

 

           1.На страни 25 је грешка јер у табели стоје сертификати: 

 

Сертификат о сагласности са хомологацијом за 

моторна 

возила:Е 

ДА  НЕ 

Сертификат о сагласности са стандардом: 300 440  ДА  НЕ 

 

            Предметни сертификати нису наведени на страни 4 . Молимо вас да усагласите 

документацију. 

 

            2.Имајући у виду да је предмет набавке Услуга која би  на одговарајући начин 

требало да буде пружена а не набавка уређаја – сматрамо да је комплетан опис сувишан 

и састављен у искључивој намери фаворизовања једног понуђача и евентуално његових 

дистрибутера. 

            Опис би  требало да садржи податке о возилима за које је предметна услуга 

предвиђена  тј. да ли су возила типа путничка и/или терена због напајања уређаја 12V 

или 24V, тј. да напишете за које напајање су уређаји (нпр. „Rated voltage“ 12V или 24V 

када се наводи за који тип напајања је, јер су ово једина два напајања на тржишту 

возила). 

             Указујемо и да не можете  да тражите мрежу "Voice", јер предмет услуге није 

пренос говора, него само података.  

             Наводимо да оваквим описом, а на основу увида у Рателову званичну евиденцију 

свих регистрованих ГПС уређаја за легалан увоз и коришћење на територији Србије, само 

један произвођач задовољава све наведено у опису и то је  произвођач који је претходне 

године поднео  једину прихватљиву понуду.  

             Оваквим поступањен Наручилац крши одредбе Закона о јавним набавкама и то 

члана 10 јер описом из КД  онемогућава конкруренцију и члан 12 јер се фаворизује 

одредјени понуђач и ставља у повољнији положај у односу на остале.  

             Сугеришемо вам да опис из КД измените и прилагодите предмету набавке јер 
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ћемо у супротном бити принудјени да поднесемо Захтев за заштиту права. 

 

             3. Имајући у виду да Наручилац у наведеној  јавној набавци (Јавна набавка 

услуга сателитског надзора возила ЈН МВ 18/2018) тражи услугу праћења возила (тј. 

предмет јавне набавке је услуга праћења возила, а не набавка уређаја), и да су уређаји 

власништво понуђача и да остају у власништву понуђача и након пружене услуге, 

постављање врло рестриктивних техничких карактеристика уређаја које ће се користити 

за праћење возила потпуно је неосновано и у супротности са законом о јавним набавкама 

(Члан 10, став 2  и Члан 72. став 3 Закона о јавним набавкама). 

            Стога тражимо од Наручиоца да се техничке карактеристике уређаја за пружање 

услуге и сертификати који су тражени за исте, избаце из тендерске документације, како 

би се обезбедила већа конкуренција у наведеној јавној набавци. 

 

            4.У одељку 2 на страни 4/56 се у техничким спецификацијама наводи да је 

потребно: 

            - Давалац услуга мора поседовати сопствени надзорни центар са диспечерима 24 

/7 у Републици Србији. 

            - Обезбедити инсталацију истуреног надзорног центра код примаоца услуга са 

следећим могућностима : 

                               - Успостављање „VPN“ тунела према примаоцу услуга на десктоп 

платформи наручиоца услуга на једном рачунару, а поред овог опционо може постојати и 

„WEB“ комуникација. 

             На који начин ће понуђач да потврди да ће да испуни тражене захтеве? Да ли је 

довољна изјава понуђача? 

 

 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: 

          1.Наручилац је извршио Измене и допуне Конкурсне документације за предметну 

набавку и исту објавио на ПЈН и својој интернет страници дана 16.05.2018.године, и у 

делу на који се односи захтев под редним бројем 1. oвог појашњења. 

          2. Структура  возила: путничка возила (већина) и теретна. Напон инсталација за 

сва возила је 12V. 

         "Voice" (mreža), као захтев из Техничке спецификације Наручилац ће брисати 

Изменама Конкурсне докумнетације. 

           Из Одлуке о додели уговора број 404-58/2017 од 20.06.2017.године, која је 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, може се видети да 

је у предметној набавци понуде поднело укупно 7 понуђача. Три понуђача нису 

продужила рок важења понуде те нису учествовала у поступку, две понуде су одбијене 

као неприхватљиве а две понуде су биле прихватљиве и рангиране су, тако да се не стоје 

наводи да је само једна понуда била прихватљива. 

           3.Приликом припреме предметне набавке Наручилац је поступио сходно 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.104/2013 и 

42/2015) на основу којих правно лице које пружа услуге сателитског праћења возила 

мора имати лиценцу МУП-а за вршење послова монтаже, пуштање у рад и одржавање 

система техничке заштите и обуке корисника и  употребљена техничка средства морају, у 

погледу квалитета, сигурности и гаранција, испуњавати законске норме и техничке 

стандарде који важе у Републици Србији – уграђује се сертификована опрема која 

задовољава одређене стандарде. 

            С обзиром да је законодавац  стриктно прописао услове за обављање послова 

сателитског праћења возила односно да једино фирме које испуњавају законом прописане 

услове могу да се баве пружањем тих услуга као и за употребљена техничка 

средства,нема места констатацији да се ради о рестриктивним техничким 

карактеристикама и не поштовању одредаба ЗЈН. Свака правно лице које испуњава 

законом прописане услове за пружање предметних услуга може поднети понуду. Списак 
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сертификованих правних лица за пружање предметних услуга је јавно достаупан на сајту 

ПКС.   

             4.У обрасцу Понуда, на страни 24/56, понуђач се, заокруживањем понуђених 

опција „ДА“ или „НЕ“ изјашњава о захтевима наручиоца. 

     
             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    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. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Јелена Шкорић,члан 

2. Ведран Ђурић, члан 

3.Ивана Секулић, члан 
  

 
 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

