
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: појашњењe конкурсне документације ЈН 3/2015, за набавку услуга – 

поправке и одржавање службених возила, наручиоца Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 

84, Београд. 

 

Поводом захтева за појашњењем конкурсне документације од стране 

потенцијалног понуђача, које је формулисано на следећи начин:  

1. „На основу јавне набавке 3/2015, постављамо следеће питање: Навели сте место 

извршења услуге је Београд. Учествовати може само сервисер који поседује сервисну 

станицу у одређеним општинама, наведеним у ЈН 3/2015 на страни број 7. По ком основу 

је вршена селекција општина и зашто баш наведене општине, када члан 12. Закона о 

јавним набавкама каже следеће: Начело једнакости понуђача (у наставку питања се 

цитира члан 12. Закона о јавним набавкама). Молимо да омогућите учествовање у горе 

наведеној јавној набавци.“ 

 

Комисија даје следеће појашњење: 

1. Начело ефикасности и економичности, члан 9. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015) гласи: 

„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове 

одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. 

Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела 

уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова 

везаних за поступак и извршење јавне набавке.“ 

У складу са начелом ефикасности и економичности наведеним у поменутом члану, 

Наручилац је желео да избегне додатне трошкове који би произашли из разлога веће цене 

транспорта возила која нису у возном стању, или пак додатно ангажовање људства и 

средстава за долазак до сервиса, а који падају на терет Наручиоца. Наведене општине у 

конкурсној документацији су оне општине које су близу седишта Управе за аграрна 

плаћања (Булевар краља Александра 84), као и општина Врачар на чијој се територији 

налази Управа за аграрна плаћања.  

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да  

заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  пошаље одговор у 

писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.uap.gov.rs.  

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити од 

наручиоца у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 
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