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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези са јавном набавком број ЈН ОП 
10/20, Партија 2: Постављање полиуретанске тартан подлоге на отвореном 
спортском терену Соколског дома у Шапцу 
 

ПИТАЊА: 

PITANJE BROJ: 1 
U predmetnoj Konkursnoj dokumentaciji,kao dodatni uslov za partiju 2 zahtevate 
dostavljanje sertifikata SRPS ISO/IEC 27001:2014 kao I SRPS EN ISO 
50001:2012, koji apsolutno nisu u logičkoj vezi sa predmetnom javnom 
nabavkom.Molimo naručioca da obrazloži za koje potrebe izvršenja javne nabavke 
je neophodan sistem menadžmenta bezbed. Informacija kao I uspost. Sistem 
menadžmenta energijom. Kakve informacije I energija su neophodni za izvršenje 
predmetne javne nabavke kod predmetnih radova ovog tipa. 
Člano 76. ZJN, propisano je :” Naručilac odreĎuje uslove za učešće u postupku 
javne nabavke tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuĎače I da su u logičkoj vezi sa 
predmetom javne nabavke”. 
Molimo naručioca da obrazloži ovaj zahtev u kojoj logičkoj vezi je sa predmetnom 
nabavkom, da taj zahtev izbriše I ne zahteva. 

ОДГОВОР на постављено питање: 

1. У складу са постављеним питањем ће се извршити измена конкурсне 
документације и избрисати захтев. 

 
PITANJE BROJ: 2 
Zahtevate za Tehnički kapacitet sledeće mašine: Mašinu za pranje terena 
- Vozilo treba biti: maksimalne širine 1.500 mm - Maksimalna širina šipke za pranje 
2.100 mm - Min. temperatura 90 °C - Min pritisak 300 bara - Min penjanje na 
ivičnjak 220 mm - Min kapacitet pranja 2000 m2/h, I kao dokaz tehnički list u 
prilogu. 
Želimo da naglasimo naručiocu da mašina za pranje koja se zahteva navedenih 
karakteristika je apsolutno nepotrebna za izvršenje radova, takoĎe pranje terena 
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nakon ugradnje novog asfalta a I pre početka radova na ugradnji tartan podloge 
može da se izvede bilo kojom mašinom pod pritiskom čak I pritisak apsolutno ne 
igra ulogu jer se za pranje terena može upotrebiti I obično crevo hidrofora. 
Navedene argumente vam dajemo iz dosadašnje prakse I iskustva. 
TakoĎe, napominjemo naručiocu radova da zahtev za pomenutom mašinom za 
pranje je potpuno diskriminatorski iz razloga što samo jedan ponuĎač u Srbiji je 
ima koji je sklopio ugovor sa odreĎenim ponuĎačem o zakupu I koji jedini može da 
ispuni zahtevani uslov. 
Dakle, postoji samo jedna mašina u Srbiji I samo jedan ponuĎač može da ispuni 
uslov. Kao dokaz navedenom, posedujemo dokaze koje možemo argumentovati 
dokumentacijom u slučaju Zahteva za zaštitu prava. 
Molimo naručioca da ovaj zahtev potpuno izbriše jer nije u skladu sa Članom 76. 

ОДГОВОР на постављено питање: 

1. У складу са постављеним питањем ће се извршити измена конкурсне 
документације и избрисати захтев. 

 


