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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: Гориво за потребе 

Института за кукуруз „Земун Поље“, по партијама, редни број набавке 2/17, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, јавна 

набавка добара - Гориво за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, партија 2, редни 

број набавке 2/17. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту (Закон) захтевамо додатна појашњења, 

тј. указујемо на следеће: 

1. На страни 7/51 Конкурсне документације у делу Додатни услови за учешће у поступку 

јавне набавке, Наручилац захтева да „понуђач у моменту подношења понуде може да 

обезбеди минимум 5 цистерни за доставу дизел горива – евро дизел ен590“, за партију 

2 и као доказ наводи „изјаву понуђача (на меморандуму, потписану, оверену и 

заведену) којом потврђује да поседује минимум 5 цистерни за доставу дизел горива“. 

 

Напомињемо Наручиоцу да „поседовање“ возила подразумева деа Понуђач има у 

свом власништву одређено возило, и да се у саобраћајној дозволи као такав наводи. С 

друге стране, „располагање“ возилом подразумева да Понуђач користи возила која 

нису у његовом власништву по неком правном основу (лизинг, по основу уговора о 

закупу...). такође, уколико се возилом располаже на основу лизинга, као корисник 

лизинга у саобраћајној дозволи се наводи Понуђач те је сасвим оправдано изједначити 

поседовање возила по основу права својине и по основу уговора о лизингу. 

С обзиром на то да основ коришћења возила не условљава квалитет извршења 

тражених услуга, сматрамо да би инсистирањем на „поседовању“ возила била 

дискриминација потенцијалних понуђача, односно стављање одређених понуђача у 

повољнији положај у односу на друге што је супротно члану 12. Закона о јавним 

набавкама који предвиђа једнакост свих понуђача. 

С тим у вези, постављамо питање да ли Наручилац захтева да тражена возила буду у 

власништву Понуђача или Понуђач може располагати траженим возилима и по неком 

другом правном основу? 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације која ће се 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.  

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

  

        

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 24.03.2017.г. 


