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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-3/2020 

 

Ангажовање пољочуварске службе 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањем потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање:  

НАВЕЛИ СТЕ ПОД ДОДАТНЕ УСЛОВЕ цитирамо : 

"- да je у претходне три календарске године (2017., 2018. и 2019.) вршио услуге 

пољочуварске службе у свакој години за потребе најмање 4 (четири) локалне 

самоуправе; Напомена: Под локалним самоуправама у наведеном додатном услову 

мисли се на општину, град и град Београд као јединицама локалне самоуправе у 

складу са чланом 3. Законом о локалној самоуправи Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - 

МИШЉЕЊА СМО ДА ДА ЈЕ ОВАЈ ДОДАТНИ УСЛОВ ДИСКРИМИНСТОРСКИ 

И ДА СЕ ОВАКВИМ УСЛОВОМ ЖЕЛИ САМО ДА СЕ ФАВОРИЗУЈЕ 

ОДРЕЂЕНА ФИРМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Овај УСЛОВ за добро и професионално обављање послова да je у претходне три 

календарске године (2017., 2018. и 2019.) вршио услуге пољочуварске службе у 

свакој години за потребе најмање 4. (четири) локалне самоуправе, по нама је 

дискриминаторски услов јер смо мишљења да је сасвим довољно да је друштво 

радило бар у једној локалној самоуправи и обављао послове пољочуварске службе 

у претходне три календарске године (2017., 2018. и 2019.) и да тиме стекне 

довољно искуство за добро и професионално обављање послова пољочуварске 

службе. 

 

Све што је преко тога по нашем мишљењу се жели фаворизовати само одрђене 

фирме а то je дискриминаторски услов и довођењe учесника у поступку у неједнак 

положај све у смислу чл. 10 и 12 ЗЈН. 

 

Молимо Вас да усвојите нашу примедбу и захтев да се УБЛАЖИ ДОДАТНИ 

УСЛОВ КАКО БИ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БИЛА 

ДОСТУПНА ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ ФИРМИ,  тако да за случај да не уважите нашу 

примедбу и захтев за измену и постављање блажег додатног услова користићемо и 

право да подносимо: ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА. 



 

Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у смислу ублажавања 

наведеног додатног услова тако да ће исти гласити „да je у претходне три 

календарске године (2017., 2018. и 2019.) вршио услуге пољочуварске службе у 

свакој години за потребе најмање 3 (три) локалне самоуправе;  

Напомена: Под локалним самоуправама у наведеном додатном услову мисли се на 

општину, град и град Београд као јединицама локалне самоуправе у складу са 

чланом 3. Законом о локалној самоуправи Сл. гласник  РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018)“. 

Такође, напомињемо да Понуђач додатне услове може да се испуни од стране 

учесника у заједничкој понуди кумулативно односно заједно, а имајући у виду 

чињеницу да пословни капацитет свакако представља један од показатеља 

озбиљности понуђача, као и то да је Наручилац ниво неопходног пословног 

капацитета понуђача одредио сразмерно процењеној вредности и року трајања 

пружања предметне услуге који је ове године знатно увећан у односу на претходну 

годину, Комисија за јавне набавке је на основу овлашћења из Закона о јавним 

набавкама донело одлуку као у диспозитиву и измењену конкурсну документацију 

ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 

(три) радна дана. 

 

 

 

 

    Комисија за јавне набавке 


