
Рвачки савез Србије 

Број: 50/5-16 

18. 4. 2016. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

 

РВАЧКИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 

Кнеза Михаила 7/2, Београд 

 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

услуге хотела, ЈН МВ  14/2016 
 

На питања понуђача дајемо следеће одговоре: 

 
U skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao  

potencijalni ponudjač, tražim dodatne informacije i pojašnjenja vezano  

za pripremanje ponude za JNMV br 14/2016- nabavka hotelskih usluga u  

Subotici. 

 

Pojašnjenje br. 1 

Na strani br. 4 Vaše konkursne dokumentacije, tačka 2. Tehnička  

specifikacija, naveli ste procenjenu vrednost sa PDV-om. Procenjena  

vrednost se iskazuje bez PDV-a. 

Kao predmet nabavke ste naveli da je to smeštaj i ishrana sportista, gde  

ste detaljno opisali šta sve dvokrevetna soba treba da sadrži, a nigde  

nije naveden broj sportista za koje je neophodan smeštaj i ishrana, i  

potencijalni ponudjač iz Vaše konkursne dokumentacije ne može da utvrdi  

koje su Vaše potrebe kako bi mi kao ponudjači sačinili prihvatljivu  

ponudu. A na strani 5 konkursne dokumentacije (poglavlje III, tačka  

1.2), navodite kod dodatnih uslova da ponudjač ima neophodan tehnički  

kapacitet i to da ima dovoljan smeštajni kapacitet. Nigde se ne vidi  

koliki je Vama smeštajni kapacitet potreban i samim tim se ne može ni  

utvrditi koja količina hrane je potrebna za ishranu sportista. 

Molim Vas da navedete broj sportista za koje je potreban smeštaj i ishrana. 

 

Pojašnjenje br. 2 

Na strani br. 7 konkursne dokumentacije piše da je rok za podnošenje  

ponuda do 12 časova a da je javno otvaranje ponuda isto u 12 časova.  

Zakon kaže da se javno otvaranje ponuda sprovodi odmah nakon isteka roka  

za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Malo je nelogično i  

neizvodljivo da je u istoj minuti i krajnji rok za dostavljanje ponuda  

kao i javno otvaranje. Otvaranje može da se sprovede recimo nakon 15  

minuta od isteka roka za podnošenje ponuda. 

 

Pojašnjenje br. 3 

Na strani broj 9 konkursne dokumentacije (tačka 8. zajednička ponuda)  

,naveli ste da ukoliko ponudu podnosi grupa ponudjača, kao sastavni deo  

zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponudjači medjusobno  

obavezuju na izvršenje javne nabavke i naveli ste koje sve podatke taj  

sporazum mora da sadrži pozivajući se na čl. 81. stav4 Zakona o JN,  

medjutim vi ste se pozvali na Zakon pre izmena i dopuna ZakonA o javnim  

nabavkama koje su stupile na snagu u avgustu mesecu 2015. godine. Na  

osnovu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama čl. 81 stav 4 Zakona o  

javnim nabavkama se izmenio i sada glasi da sporazum mora da sadrži dve  

tačke, a to su 1. podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla,  

odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponudjača pred  



naručiocem i 2. opis poslova svakog od ponudjača iz grupe ponudjača u  

izvršenju ugovora. A  vi ste u konkursnoj dokumentaciji naveli 6 tačaka  

koje taj sporazum mora da sadrži, a to je neispravno. 

 

Pojašnjenje br4. 

Na strani broj 11 konkursne dokumentacije (tačka 15) ste se pozvali na  

čl. 83 Zakona o javnim nabavkama, a koji se odnosi na negativne  

reference. Po osnovu izmena i dopuna Zakona o JN, član 83. je brisan iz  

Zakona o javnim nabavkama i on više ne postoji. 

 

Pojašnjenje br. 5 

Na strani broj 17 konkursne dokumentacije kod opisa predmeta nabavke,  

opet se vraćamo na to da ne može da se utvrdi smeštajni kapacitet koji  

je Vama potreban, kao ni kapacitet ishrane. 

 

Pojašnjenje br. 6 

Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz čl. 75. i 76. Zakona je  

neispravan, jer je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim  

nabavkama , tačka 3. iz člana 75. stav 1 obrisana i ona više ne postoji.  

Dok je tačka 5 koju ste vi naveli u konkursnoj dokumentaciji a odnosi se  

na čl. 75. stav 2 Zakona o JN, izmenjena i umesto reči " ponudjač  

garantuje da je imalac intelektualne svojine" zamenjena se rečima  

"nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme  

podnošenja ponude". 

Iz navedenih razloga , izjava koju ponudjač treba da potpiše pod punom  

materijalnom i krivičnom odgovornošču je neispravna i nije u skladu sa  

odredbama Zakona o javnim nabavkama. 

 

Pojašnjenje br. 7 

Na strani broj 20 konkursne dokumentacije ( u izjavi)  navodite da  

ponudjač treba da ima neophodan tehnički kapacitet gde ste vi u  

tehničkoj specifikaciji naveli šta sve soba mora da sadrži kako bi  

ispunila taj tehnički kapacitet, a onda navodite u izjavi rečenicu gde  

pišete "...odnosno dovoljno smeštajnih kapaciteta". Što nas opet vraća  

na početak a to je pitanje koliki je broj sportista kojima je potreban  

smeštaj i ishrana ,a sve to nije definisano u Vašoj konkursnoj  

dokumentaciji. 

 

Iz svih gore navedenih razloga, molimo Vas da u skladu sa čl. 63 Zakona  

o Javnim nabavkama, izmenite i dopunite Vašu konkursnu dokumentaciju i  

uskladu sa čl. 63 stav 5 Zakona o JN produžite rok za podnošenje ponuda. 

 

Одговор:  

 

Питање 1. 
Навели смо укупну вредност ЈН са пдв и то је све по ЗЈН. Понуђач даје цену без пдв која слузи 
као критеријум за одабир најповољније понуде. 
Из укупне процењене вредности ЈН, времена коришћења  и јединичне понуде понуђача, 
невероватно је лако дођи до потенцијалног максималног броја учесника. 
 
Питање 2. 
не постоји ни један разлог зашто се отварање понуда не би извело одмах након истека рока за 
подошење понуда.  
 
Питање 3. 
Ставом 5. члана 81. ЗЈН, наведено је да се  споразумом уређују и друга  питања која нарућилац 
одреди конкурсном документацијом. 



Питање 4. 
Понуђач није више у обавези, већ  може да примени негативну референцу, сходно члану 82. 
ЗЈН. 
 
Питање 5. 
Као под 1. 
 
Питање 6. 
Изјава о одсуству забране обављања делатности у време подношења понуде стоји под тачком 
3). Уколико је евентуално  садржана нека „обавеза“  за наручиоце која нију у складу са ЗЈН, 
односно представља реликт из ранијег ЗЈН, то неће обавезиви наручиоца и због тога понуда 
неће бити одбијена, односно понуђач због тога неће сносити штетне последице. 
 
Питање 7. 
Исто као под 1. 
                                                                                                      
  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                              Милан Јелић  

 


