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Деловодни број: 39-0007/ЈН/19 
Датум: 21.10.2019 
 
 
На  основу  чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), 
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, као наручилац даје 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1 
 

конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности  
бр. 11/2019 – Опрема и алати, 

партија бр. 2: чекић за истискивање земље са компресором; 
партија бр. 3: агрегат. 

 
 

Питање потенцијалног понуђача:  
„На основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, а као потенцијални 
понуђачи у поступку јавне набавке – Опрема и алати, број јавне набавке 
11/2019, упућујемо Вам сугестије на неправилности уочене у конкурсној 
документацији за поменуту набавку. 
Наиме, у партији број 3 – Агрегат, истицањем захтева везаних за сервис од 
удаљености од највише 50км, као и рок испоруке од највише 3 дана, на веома 
груб начин кршите начело обезбеђења конкуренције и начело једнакости 
понуђача садржане у члановима 10 и 12 Закона о јавним набавкама. 
Захтев који истичете везано за удаљеност сервиса је апсолутно неоправдан, 
како из техничких, тако и из нормативних разлога. Да ли то што је неко удаљен 
50 км од Вашег седишта заиста значи да ће се у најкраћем року одазвати 
позиву? Удаљеност сервиса од наручиоца изражена у километрима не пружа 
гаранцију да ће се неко без одлагања одазвати позиву Наручиоца! Са 
нормативне стране, Закон о јавним набавкама у члану 12.  став 2. јасно каже да 
је забрањен било какав вид дискриминације међу понуђачима и нарочито 
забрањује, између осталих, територијалну дискриминацију. Раздаљина у 
километрима Вама, као Наручиоцу, није од значаја јер Ви не доносите агрегат 
на сервис, већ сервисери долазе код Вас. Kао потенцијални понуђачи, у овом 
захтеву видимо једино намеру ограничења конкуренције.  Најлепше Вас молим 
да ово измените, или да детаљно образложите како сте дошли до закључка да 
овај захтев не представља ограничење конкуренције кроз територијалну 
дискриминацију. Kоји су то све понуђачи који могу дати понуду под оваквим 
условима? Наравно, постоји један понуђач! Понуђач који овај агрегат има на 
лагеру и који је у могућности да Вам исти испоручи у року од три дана! 
Најлепше Вас молим да ове захтеве који ограничавају конкуренцију у овом 
поступку прилагодите стварном стању и да одредите разумне рокове, како за 
одазивање сервисера на позив Наручиоца, тако и за рок испоруке. У случају да 
остајете при својим захтевима, молим Вас да нам дате детаљно образложење 
како и на који начин сте дошли до закључка да овим захтевима не ограничавате 
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конкуренцију у поступку, и зашто сервис мора да буде удаљен максимално 50 
км, и зашто рок испоруке не може бити дужи од 3 дана када смо сви свесни 
чињенице да је оптималан рок испоруке за оваква добра око 3 недеље?! 
Молим Вас да узмете у обзир наше сугестије јер ћемо у супротном бити 
принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права и обавестимо надлежне 
институције о горе наведеним злоупотребама у поступку јавне набавке.“ 

 
Одговор наручиоца:  
 Узимајући у обзир питања и сугестије потенцијалног понуђача, наручиоц је 

одлучио да измени конкурсну документацију предметне јавне набавке, ради 
сачињавања исправне понуде од стране потенцијалних понуђача. Измене и 
допуне конкурсне документације ће се објавити на Порталу јавне набавке и 
интернет страници наручиоца.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. 11/2019, 
ПАРТИЈА БР. 2 И ПАРТИЈА БР. 3   

 


