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ПРЕДМЕТ:Одговори на постављена питања у вези са јавном набавком – отворени 

поступак за услугу чишћења стамбених зграда које су на одржавању код Јавног 

предузећа Инфраструктура Шабац 

 

ПИТАЊЕ: 

Kako ne bismo podnosili zahtev za zaštitu prava usled grubog kršenja odredaba čl.10 ZJN odnosno 

graničavanja konkurencije molimo vas da referencu od 60.000m2 po godini svedete na optimalnih, 

razumnih i zakonitih 60.000m2 u ukupnom iznosu od 60.000 m2 za dve godine. 

Jedino tako dete izbedi glasine konkurencije da je ovaj tender namešten za "Goodhouse" d.o.o.Beograd. 

Kao dokaz ovih navoda(ograničavanje konkurencije) su dosadašnji vaši predmetni tenderi rezultirali 

samo sa jednom ponudom i uvek istim izabranim ponuđačem. 

Ovu prepisku dostavljamo i nadležnim državnim organima kako bi ovaj tender stavili pod medijaciju. 

 ОДГОВОР на постављено питање: 

Захтеве из кпнкурсне дпкументације за предметну јавну набавку наручилац је дефинисап у складу 

са свпјим пбјективним пптребама, какп би се пбезбедип избпр ппнуђача кпји је пбјективнп 

сппспбан и стручан да реализује угпвпр кпји ће бити закључен накпн пкпнчанпг предметнпг 

ппступка јавне набавке. Сви дпдатни услпви су дефинисани у кпрелацији са предметпм јавне 

набавке, а наручилац је приликпм оихпвпг пдређиваоа впдип рачуна п сразмери са предметпм 

јавне набавке, такп да су пни несумоивп у складу са чланпм 76 став 6 Закпна п јавним набавкама, 

пднпснп не дискриминишу ппнуђаче и у лпгичнпј вези су са предметпм јавне набавке. Сви 

ппнуђачи кпји испуоавају услпве на једнак начин мпгу да учествују у предметнпм ппступку јавне 

набавке. Тражи се референца пд укупнп 60.000 м² пп гпдини штп је маое у пднпсу на квадратуру 

кпја је предвиђена за чишћеое кпнкурснпм дпкументацијпм, с тим штп ће се самп на месечнпм 

нивпу чистити 486.343,84 м². Чланпм 77. прпписанп је да наручилац мпже да захтева референце 

за претхпдних 5 гпдина када су у питаоу услуге, а пвде је траженп за претхпдне 2 гпдине. 
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Према напред наведенпм, наручилац је ппступип схпднп сврси стручних референци, а тп је да се 

ппкаже и дпкаже да ппнуђач кпји ппднпси ппнуду има релевантнп искуствп у пружаоу истпврсне 

услуге, а кпнкретан захтев је пправдан и сразмеран предмету набавке. 

Смисап дпдатних услпва је да се пбезбеди да се предметна услуга пружи према пбјективним 

пптребама наручипца, али тп не значи да дпдатни услпви мпрају да буду дефинисани на начин да 

се свим пптенцијалним ппнуђачима пбезбеди учешће, јер у тпм случају не би ни билп пптребе за 

ппстпјаоем дпдатних услпва. 

Наручилац пдгпвпрнп тврди да је целпкупан ппступак јавне набавке спрпвеп у складу са Закпнпм 

п јавним набавкама, те пва и све друге јавне набавке кпд наручипца су транспарентне и надлежни 

пргани у свакпм мпменту мпгу да изврше увид и кпнтрплу. 

Према напред наведенпм, сви ппнуђачи кпји испуоавају услпве, на једнак начин мпгу да узму 

учешће у предметнпм ппступку јавне набавке и наручилац категпричнп негира навпде да је 

предметна јавна набавка припремљена искључивп за некпг пдређенпг ппнуђача. 


