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Захтев за измену документације: 

  

Примили смо ваш одговор на захтев за измену документације. У њему се наводи као разлог за кратак рок 
неопходност обезбеђења даљег рада управе. Није нам јасно какве везе има ’даљи рад управе’ као и други 
наведени подаци са временом потребним за реализацију тражене. Уколико постоји бојазан да ће доћи до 
прекида конекције због истека уговора са постојећим добављачем услуге, то значи да тендер није расписан 
на време и у складу са вашим потребама што никако не може бити разлог за увођење дискриминаторских 
услова за потенцијалне понуђаче.  

Овим путем вас још једном молимо да у документацији измените ове дискриминаторске услове према 
понуђачима у складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама и обезбедите реалан рок од 30 дана за 
извршење радова у противном задржавамо право да  своја права остварујемо у складу са чланом 149. став 3. 
Закона о јавним набавкама.  

Молимо Вас да се због истицања рока за подношење жалбе о овом захтеву што пре определите јер ћемо у 
супротном морати да поднесемо захтев за заштиту права у законском року а на основу чињеница на које смо 
вам скренули пажњу. Како смо на основу претходних сличних случајева (које можете наћи на порталу 
УЗЈН) сигурни да би се комисија о нашој жалби позитивно изјаснила, правовременим исправљање 
наведених дискриминаторских услова у конкурсној документацији избећи ће се додатни трошкови као и 
застој рока за подношење понуда што је свима у интересу, а нарочито Вама као наручиоцу. 

  

Одговор на захтев 
 
 
 Поводом поменутог захтева Комисија је дала одговор. 
 
 Законом је предвиђено да Наручилац одређује услове, водећи рачина о својим потребама и 
исте не може да одређује, одређени потенцијални Понуђач. Наиме уколико би смо усвојили Ваш 
захтев то би исто значило да ми као Наручилац услове прилагођавамо Вама, чиме би смо остале 
потецијалне понуђаче ставили у неравноправан положај. 
  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

 


