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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/34-14-16 

      01.12. 2014. године 

             Б е о г р а д 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) 

доствљамо вам                

 

ОДГОВОР 

 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за јавну набавку – 

Радови на замени трафо станице у згради Народне скупштине Републике Србије 

(ЈН Бр. 34/14) 
 

П и т а њ а: 

 
1. Nakon pregleda tenderske dokumentacije, obima i vrste tražene opreme i radova, kao i obilaska lokacije 

na kojoj će se vršiti radovi, molimo Vas da sagledate mogućnost izmene Dodatnih uslova za učešće u 
postupku ove Javne nabavke, kao i roka za realizaciju radova. 
 
Osnovni razlog za našu molbu je taj što naručilac zasigurno neće dobiti ponude od kvalitetnih izvođača 
specificiranih radova pošto su traženi uslovi blago rečeno, neadekvatni i u svakom slučaju preterani za 
tu vrstu i obim radova, kao i za prostor u kojem će se ti radovi realizovati. 

 
Praktično je velika većina uslova za dokazivanje Poslovnog, Kadrovskog i Tehničkog kapaciteta 
ponuđača ili preterana ili nevezana za traženu opremu i radove. 
 
Molimo Vas da odgovarajuće stručno lice još jednom analizira ove uslove i revidira ih u interesu 
kvalitetne realizacije ove Javne nabavke. 

 

 
О д г о в о р и: 

 
1. Већ је објашњена специфичност рада у Народној скупштини Републике Србије и услови 

су због тога строги и детаљни. У претходним одговорима ипак смо неке од услова 

елиминисали, неке смо ублажили, а преостале услове понуђачи морају да испуне као 

обавезне.  

Тражени капацитети дефинисани су од стране нашег стручног тима и представљају 

минимум који може да задовољи и обезбеди сигурност радова у овако специфичним 

условима објекта Народне скупштине, где се обавља посао од највећег државног значаја. 

      Сматрамо да ћемо овако строгим условима управо добити понуде од најквалитетнијих  

      извођача специфицираних радова и ово никако не може представљати дискриминацију  

      неког од понуђача нити кршење начела једнакости понуђача. Управо за овакве случајеве 

      је Закон о јавним набавкама дао могућност да понуду поднесе група понуђача и заједно 

      испуне тражене услове. 
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Какве год услове да тражимо, увек ће бити фирми које ће испуњавати и оних које неће 

испуњавати те услове, али је битно да постоји могућност њиховог удруживања и заједничког 

учествовања на тендеру, чиме се остварује један од основних начела Закона о јавним 

набавкама – начело обезбеђивања конкуренције. 
Немогуће је изаћи Вам у сусрет јер прилагођавање услова које смо тражили у тендеру 

условима које ваша фирма у потпуности самостално испуњава, могло би да доведе неке 

друге понуђаче у неравноправан положај, који би у том случају такође могли да поставе 

питање слично Вашем. 

 

 
                                                                                                             Председник Комисије 

                                                                                                               
Достављено:                                                                                                   Драган Ђурагић с.р.  

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страни Наручиоца. 
 

 

 

 


