
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-29/2018-8 
Дана: 19.10.2018. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-29/2018 

 
Поштовани,  
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга „Одржавање 
саобраћајница у зимском периоду у Суботици-зимска служба “, број јавне набавке II-404-1-
29/2018 
 

 
1. Питање: 
 
          
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације за јавну набавку „Одржавање 
саобраћајница у зимском периоду у Суботици-зимска служба“ 
број јавне набавке II-404-1-29/2018  
1. Наручилац, Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање, Суботица, на страни 17 конкурсне документације, у делу посебан захтев 
наручиоца, прописао је:  
 

„Пре састављања коначне понуде, сваки понуђач је у обавези да изврши увид у План зимског 
одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2018. године, до 01.04.2019. године 
на територији Града Суботицe и заштићених подручја Парка природе Палић и да обиђе локације 
на којима се врше услуге, заједно са наручиоцем у циљу сачињавања понуде која ће у 
потпуности одговарати потребама наручиоца. Обилазак локација је захтев Наручиоца и 
ограничен је временским периодом од најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, 
а 2 дана пре намераваног обиласка да се писмено најави Наручиоцу. Датум и време обиласка 
предметне локације биће дефинисан на основу договора између сваког понуђача и наручиоца. 
Лице задужено за контакт у вези обиласка локација од стране наручиоца је: Огњен Голубовић, 
број телефона: 063-555-819. 
           Уколико понуђач уз понуду не достави уредно попуњену Изјаву понуђача о 
обиласку локације која је предмет јавне набавке и увида у план(Образац 18) његова 
понуда ће се сматрати неприхватљивом“  
Из наведеног види се да је Наручилац у делу посебан захтев наручиоца, прописао да је 
сваки понуђач у обавези да обиђе локације на којима се врше предметне услуге, заједно 
са наручиоцем у циљу сачињавања понуде која ће у потпуности одговарати потребама 
наручиоца. Такође, наручилац је као саставни део понудео прописао достављање Изјаве о 
обиласку локације, Образац 18, на страни 46 конкурнсе докуменатације.  



         

    

Наведени услов обиласка локације наручилац је неосновано прописао као обавезу и тиме, 
повећао трошкове припреме понуда понуђачима, што може имати за последицу смањење 
конкуренције. Законом о јавним набавкама, чланом 106 таксативно су наведени 
недостаци понуде који се сматрају битним и због којих наручилца може одбити понуду. 
Осим што се не може сматрати саставним делом понуде, сходно одредбама члана 76. ЗЈН-
а, обилазак локације се не може сматрати ни додатним условом за учешће, а не може се 
подвести ни под било који други недостатак који је препознат у члану 106. ЗЈН-а. Сем тога, 
имајући у виду дефиниције из члана 3. ст. 1. тач. 32–33) ЗЈН-а, необилазак локације понуду 
понуђача свакако не чини неодговарајућом и неприхватљивом.  
Када понуђач достави понуду која је одговарајућа (нуди оно што је предмет јавне 
набавке), прихватљива је и нема битне недостатке, чињеница да није обишао локацију 
која је везана за предмет јавне набавке не може да буде услов елиминације. Сем тога, 
заинтересовано лице је исту локацију можда добро познаје, већ обишло у неком периоду 
који претходи јавној набавци, или на други начин има прецизне податке о њој (катастарске 
подлоге, планови, видео снимци…) који му омогућују да сачини прихватљиву понуду. 
Коначно, у време кад је скоро сваки део планете доступан у практично неколико секунди 
(Google Street View, Google Earth и сл.) заинтересована лица веома лако могу доћи до свих 
информација о одређеној локацији.  
Обилазак локације не може никако бити услов прописан конкурсном докуменатцијом, већ 
само могући вид упознавања терена на коме ће се изводити предметна јавна набавка, а 
понуђачи се могу упознати са тереном на много начина, не само обиласком уз пратњу 
наручиоца. Поставља се питање: Који су разлози да наручилац жели претходно да упозна 
све понуђаче који ће поднети понуду? Подсећамо да се подаци о заинтересованим 
лицима чувају као пословна тајна до момента отварања понуда -Члан 14 став 1 тачка 3) 
ЗЈН.  
У прилог констатацији да необилазак локације не може бити разлог за одбијање понуде, 
говоре и решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Решење Републичке комисије број 4-00-660/2018 од дана 06.07.2018. године:      
      Молимо наручиоца да у складу са овим захтевом измени конкурсну документацију у 
делу посебни захтеви наручиоца и да избрише као услов за подношење прихватљиве 
понуде обилазак локације. Остављањем овог услова и евентуалним одбијањем понуда 
које не садрже доказе о обиласку локације, створили бисте себи додатне трошкове у виду 
накнаде Републичке таксе за захтев за заштиту права и трошкове накнаде за рад адвоката 
по адвокатској тарифи.  

Напомињемо да нашем клијенту није циљ подношење захтева за заштиту права на садржину 
конкурсне документације а тиме и оптерећења за наручиоца новим трошковима по овом основу, 
захтевамо да, због свих наведених чињеница, из садржине конкурсне документације избришите 
обавезу обиласка локације. 
 1.  Одговор: 

Измена конкурсне документације ће бити објављена благовремено. 
 

 
 
 
            Комисија 
 

       __________________ 
 
 
 


