
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-12/2019-4 
Дана: 03.10.2019. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-12/2019 

 
Поштовани,  
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке мале вредности добара „Новогодишње и 
Божићно украшавање града” број јавне набавке II-404-2-12/2019 
 
 Поштовани у вези Јавне набавке број II-404-2-12/2019, „НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНО 
УКРАШАВАЊЕ ГРАДА” а на основу Закона о Јавним Набавкама, достављамо вам питања и 
сугестије:  
1. Питање 
„Неопходним пословним капацитетом се сматра да је понуђач реализовао најмање три 
иста или слична посла вазана за Божићно-Новогодишње украсне садржаје у претходне 
три године (2016, 2017. и 2018. година“  
- Питање: Да ли у свим наведеним годинама је потребно да понуђач има вредност испоручене 
опреме као што гласи његова понуда или било који износ.  
„ Rеференц листа са овереним потврдама од стране инвеститора/наручиоцa“  
„ фотокопије уговора“  
- Питање: Законом о трговини; облигационим односима и књиговодству нису потребни 
уговори да би неко неком нешто продао. Довољан је само рачун .Такође нису само Јавна 
предузећа купци и наручиоци предметних добара, већ и приватна и страна предузећа, банке 
хотели итд. Да би се доказало да се понуђач озбиљно бави одређеним послом, Закон о Јавним 
набавкама не ограничава доказивање пословања искључиво са Јавним предузећима, нити 
искључиво са потврдама и уговором тражи да се доказује капацитет, зашто се не може 
доказивати и рецимо упућивањем на страницу портала Јавних Набавки где су објављени 
закључени уговори са одређеним наручиоцима а такође и овереним комерцијалним рачунима 
издатих купцима у земљи и иностранству.  
1. Одговор 
Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена 
 
 
2. Питање 
- На порталу Агенције за Привредне регистре, наручиоц може проверити промет сваког 
понуђача, зашто се онда тражи БОН-ЈН и непотребно излажу трошкова понуђачи за добијење 
исте.  
2. Одговор 
Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена 
 
 
 
 
 
 
 



         

    

 
3. Питање 
По Закону о Јавним набавкама, члану 10  
став 1, Наручиоц је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију.  
став 2, Наручиоц не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може омогућавати 
било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума.  
Сматрамо да је у том погледу техничка спецификација потпуно дискриминаторска јер захтева 
производе искуључиво МК Illumination из следећих разлога.  
- У спецификацији се наводе имена производа из каталога МК Illumination која су заштићена, 
како по имену тако и по дизајну.  
- Наручиоц изабраном понуђачу увек тражи да у понуди а сутра и у записнику о примопредаји 
те фактури, тачно наведе оно што је тражено у спецификацији . На тај начин МК Illumination 
сутра може тужити понуђача који не нуди МК опрему а наводи његова заштићена имана. На 
пример Ice Drop; Winter Sky; Majestic Stag; Little Stag; Organic 3D Balls итд.  
- Захтевамо да се посебном назнаком да до знања понуђачима да у случају њиховог одабира 
као испоручиоца предметних добара, могу у записнику и фактури назначити своје ознаке које 
су описују одговарајуће производе из техничке спецификације.  
 
3. Одговор  
Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена 
 
4. Питање 
Састав конструкције материјала у техничкој спецификацији.  
„Напомена којом се каже: Наручилац је одабир украса радио према каталозима фирме 
„МК ILLUMINATION“ 2017/2019 , 2019/2022 . Пошто је експлататација наведених украса 
у спољашњим зимским условима прихватамо понуде свих понуђача који имају наведене 
украсе приближно истог квалитетног нивоа и имају сертификат за степен заштите ИП 
67“.  
- Сматрамо да напомена није довољна већ да се по Члану 72 став 4, уз сваку ставку обавезно 
стави или одговарајуће.  
- На основу члана 71 става 3 и 4 ЗЈН, захтевамо да се осим алуминијума дозволи употребу 
других материјала пре свега инокса, који задовољавају по питању утицаја атмосферија, 
оксидације, стабилности и чврстоћи а тражени елемент не прелази задату тежину.  



         

    

- Захтевамо да ако наручилац тврди да и од других произвођача може да се добију кугле од 
органских материјала, објави и изводе из каталога тих произвођача или наведе интернет 
странице где се то може видети. Наручиоц без тих доказа не може тврдити да „МК 
ILLUMINATION“ није једини произвођач предметних добара а са тиме и да техничка 
спецификација није дискриминаторска.  
 
4. Одговор  
 
Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена 
 
5. Питање 
 
- Сматрамо да је предвиђено време за предају понуда и њихово отварање непогодно за све који 
долазе из удаљених места и погодује једино понуђачима из Суботице и околине. Уобичајено је 
да се понуде предају до 12 или 13 часова, а да се отварање истих ради у наредних пола сата или 
сат. Време доставе понуда и њихово отварање је дискриминаторско за понуђаче из удаљених 
крајева Србије па га треба променити.  
 
 5. Одговор 

Рок за подношење понуде је 11.10.2019. године до 9 00 часова. 
Рокови који се у поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за 

достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, 
већ се за почетак рока узима следећи наредни дан од дана објављивања.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до 11.10.2019. године до 9 00 часова без обзира на начин достављања. 

 Јавно отварање понуда одржаће се 11.10.2019. године у просторијама „Јавно предузеће 
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24 000 Суботица, 
Трг републике 16, са почетком у 1000 часова. 

Вашу понуду у сваком случају можете послати поштом и она може стићи благовремено 
до назначеног датума и сата. 

 
 
 
 
 Комисија 
 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


