
У благовременом року, лице које је преузело конкурсну документацију за ЈН 28/19 
Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног 
мобилијара у Авенији „Сава парк“ у Шапцу, поставило је следеће питањe: 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ: 1 
 
Наручилац је на стр. 50 конкурсне документације, у IV делу предмера радова везаном за 
партер но уређење, у тачки 1 прописао набавку, транспорт и уградњу бехатон плоча 
димензија 60x30x6цм, са обореним ивицама, у тачки 2 набавку, транспорт и уградњу 
бехатон плоча димензија 30x60x6цм оборених ивица, док је у тачкама 3 и 4 предмера 
предвиђена набавка, транспорт и уградња бехатон плоча димензија 20x40x6цм. 

Надаље, наредним тачкама предмера предвиђена је набавка, транспорт и уградња бехатон 
плоча димензија 10xл0x8цм, са равним ивицама, растер плоча димензија 40x20 (17+3) x 
8цм, плоча димензија 20xл0x8цм са равним ивицама, плоча димензија 20x40x8цм, те 
набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака 8/20. 

У делу предмера на страни 61, тачка 24 захтевана је набавка, довоз и уградња сивих 
бетонских ивичњака димензија 18/24/70цм. 

Имајући у виду да је чланом 10 Закона о јавних набавкама предвиђено Начело 
обезбеђивања конкуренције у којем је наведено да је Наручилац дужан да у поступку 
јавне набавке омогући што већу конкуренцију, те је у ставу 2 истог члана наведено да 
Наручилац НЕ МОЖЕ ограничити конкуренцију, између осталог ни коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, а да анализа 
тржишта у Србији доводи до закључка да ни један произвођач бехатон плоча у Србији не 
производи плоче наведених димензија, а уједно и равних ивица,као ни тражене ивичњаке, 
техничке карактеристике односно димензије предвиђене конкурсном документацијом у 
супротности су са чланом 10 ЗЈН. 

Обзиром на наведено, питање је да ли је могуће да се за наведене позиције којима је 
тражена плоча димензија 60x30x6цм понуде и плоче димензија 30x30x6цм,за позиције 
којима је тражена плоча димензија 30x60x6цм понудити плочу димензија 30x30x6цм, за 
позиције којима је захтевана плоча димензија 20x40x6 буде понуђена плоча димензија 
20x20x6цм, за позиције којим је захтевана плоча димензија 20x40x8 буде понуђена плоча 
димензија 20x20x8цм, те поред плоча димензија 10xл0x8цм и 20xл0x8цм све са равним 
ивицама, понудити плоче истих димензија, оборених ивица? 

Такође, питање је да ли је за позиције којима је тражена растер плоча димензија 40x20 
(17+3) x 8цм могуће понудити растер плочу димензија 60x40x8цм, за позиције којима је 
предвиђен ивичњак димензија 8/20 понудити ивичњак димензија 8/19, те за позиције 
којимаје предвиден ивичњак димензија 18/24/70 понудити ивичњак 18/24/100? 

Уколико ни један произвођач бехатон плоча из Србије на испуњава наведене услове, није 



ли у питању транспарентна дискриминација домаћих, односно фаворизовање страних 
произвођача и страног производа? 
 
 
 
  
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ: 1 
 
Наручилац остаје придефинисаном предмеру и предрачуну радова, односно при 
дефинисаним димензијама бехатон плоча, ивицама и ивичњацима који су тражени у 
конкурсној документацији. 
 Наручилац није у обавези да услове за учешће у поступки и техничке спецификације 
дефинише на начин који би омогућио сваком заинтересованом понуђачу да учествује у 
поступку за доделу уговора о јавној набавци. Услове и захтеве у конкурсној 
документацији, наручилац дефинише полазећи од својих објективних потреба, а не од 
пословних и економских интереса понуђача.  Уколико би наручилац морао да води рачуна 
о томе да своје захтеве дефинише тако да исте може да испуни сваки понуђач који је 
заинтересован да учествује у поступку за доделу уговора о јавној набавци, последица тога 
би била да захтеви из конкурсне документације не би одговарали реалним потребама 
наручиоца, већ би одражавали економске интересе понуђача. 
Свакако да на домаћем тржишту постоје домаћи произвођачи који производе бехатон 
плоче захтеваних димензија и равних ивица као и дефинисаних ивичњака, тако да захтеви 
наручиоца нису у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама.  
 
 


