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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 

Број: 1794/1-1 

Дана: 16.11.2017. године 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2. 

 

 

На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија Наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин даје 

 

ПРВЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

                у поступку јавне набавке мале вредности добара: 

- ДЕЧИЈИ - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 2017. год. - 

(редни број јавне набавке: 107) 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

15.11.2017. године, заведен код Наручиоца под дел. бр. 1976. 

 

Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације заинтересованог лица: 

„Конкурсном документацијом је као додатни услов захтевано да понуђач у погледу 

пословног капацитета мора да докаже да је у претходне три године (2014, 2015 и 2016) 

искључиво у својству понуђача или учесника у заједничкој понуди испоручио наручиоцима 

предметна добра у збирној вредности од 10.000.000,00 динара.  

Нејасноћа у погледу овог услова се јавља у делу где се извршење уговора закључених 

искључиво у поступцима јавних набавки третира као ознака квалитета вишег ранга у односу 

на уговоре који се закључују и реализују са правним или физичким лицима за испоруку 

предметних добара. Молим Вас за појашњење разлога за истицање овакве предности? Зашто 

Испоручилац/ продавац који продаје робу правним или физичким лицима која нису 

наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама није привредник истог ранга као онај који је 

уговор закључио у поступку јавне набавке? Квалитет робе, благовремено и квалитетно 

извршење обавеза је исти у сваком пословном односу, уколико је привредних озбиљан 

привредни субјекат.  

На Вашој су страни сви инструменти који Вам омогућавају санкционисање 

неодговорних (раскид уговора, негативна референца), па чак и наплата менице у случају 

неизвршења преузетих обавеза. 

Разумљиво је да желите да набавка која се реализује у овако кратким роковима буде 

спроведена тако да не буде грешака или кашњења, али то није разлог да овако дефинисаном 

конкурсном документацијом извршите директно кршење члана 10. Закона о јавним набавка 

где је кроз Начело обезбеђивања конкуренције јасно дефинисано да наручилац не може 

ограничити конкуренцију онемогућавањем понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданим коришћењем дискриминаторских услова.  

Молим Вас да у року од 3 дана од дана пријема овог захтева измените конкурсну 

документацију у делу који се односи на услов у погледу референци и омогућите и 

понуђачима који имају искуства у продаји предмета набавке правним или физичким лицима 

који нису наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама да учествују у поступку.“ 



2 
 

Одговор Комисије:  

Поводом достављеног захтева заинтересованог лица, извршиће се измене конкурсне 

документације наручиоца ЈП „ Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1794/1 од 10.11.2017. 

године, у делу који се односи на додатни услов пословног капацитета, тако да ће се мењати 

захтевана потврда о референцама са списком најважнијих испоручених добара и вредности 

испоручених добара у периоду од претходне три године –2014, 2015.г. и 2016.године, на 

начин да иста може бити издата испоручиоцу / добављачу, који не мора бити  понуђач 

самосталне понуде или учесник у заједничкој понуди у претходне три године, потписана од 

стране купца, који може али не мора бити и наручилац, све у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама.   

 

ПОВОДОМ ОВОГ ОДГОВОРА, ВРШЕ СЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ДЕЧИЈИ - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 2017. год. посебним актом 

наручиоца. 

               

           Председник Комисије 

            Тања Миљевић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

Доставити: 

- На Порталу јавних набавки; 

- На интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове  и маркетинг; 

- Архиви. 

 


