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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГА, У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ, БР. 76/2019 
 
Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо: 
 
Питање 1:  

 
Одговор Комсије: 

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача који је начинио техничку 
грешку тако да на другој страни предметне конкурсне документације уместо јавне 
набавке 32/2019 треба да стоји јавна набавка 76/2019. 
 
Следе измене и допуне конкурсне документације. 
 

Питање 2:  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Одговор Комсије: 
Одговор 2: 
Није тачан навод потенцијалног понуђача да наручилац у својој конкурсној документацији наводи: 
’’Да се предметна јавна набавка састоји из више разлилчитих делова’’ 
Нигде у конкурсној документацији наручиоца предметне јавне набавке се не налази такав навод. 
 
Позивање потенцијалног понуђача на члан 64, став 4 ЗЈН (који се односи на истоврсност предмета 
јавних набавки) управо иде у прилог наручиоцу због тога што је предметну јавну набавку формирао 
као јединствену, а не по партијама. Предмет јавне набавке су елементи горњег строја пруге, што 
значи да позиције из техничке спецификације имају исту намену, а при томе исти понуђачи који би 
нудили елементе горњег строја пруге могу да га испуне, јер је углавном и природа посла који 
обављавају. Закон о јавним набавкама даје само могућност наручиоцу да може јавну набавку 
формирати у више партија. Међутим, поштујући дефиницију истоврсних добара из члана 64 став 4 
ЗЈН, наручилац сматра да је правилно поступио што ову јавну набавку није поделио у више партија, 
јер елементи горњег строја пруге јесу истоврсна добра. Осим тога, наручилац је предметну јавну 
набавку формирао као јединствену и као своју објективну потребу везану за организационе, 
функционалне и динамичке разлоге при реализацији посла приликом извођења радова на горњем 
строју пруге. Динамика радова и усклађеност и повезаност појединих радњи приликом извођења 
ових послова били би угрожени извођењем радова са већим бројем добављача који би, могуће је, 
различито поштовали уговорне обавезе, те би усклађивање са њима угрозило динамику и 
усклађеност послова приликом извођења радова на горњем строју пруге.  
 
Нетачне су примедбе потенцијалног понуђача везане за примен члана 81 став 6 ЗЈН. Заједничка 
понуда је једна од могућности понуђача да испуне све услове из конкурсне документације. 
Заједничка понуда, у правном смислу, НЕ ПРЕДСТАВЉА повезивање више понуђача у одређени 
правни облик.  
 
Потенцијални понуђач не може без доказа и испитивања тржишта унапред износити тврдњу да нико 
у Србији, нити у Европи не може самостално испунити услове предметне јавне набавке. И наручиалц 
и потенцијални понуђач ће ту чињеницу моћи да утврде тек након истека рока за подношење понуда. 
Уосталом, наручилац нигде у конкурсној документацији не инсистира, нити фаворизује самосталну 
понуду, као ни било који други законски начин нуђења, јер је ствар понуђача на који ће начин 
понудити предметну јавну набавку како би задовољио услове из конкурсне документације.    

 
Питање 3:  

 
 
Одговор Комсије: 

Према члану 61, став 2, Закона о јавним набавкама наручилац нема обавезу да у 
конкурсној документацији објави процењену вредност јавне набавке. Он то мора 
учинити, према члану 104, став 1, тачка 3), тек у поступку отварања понуда. 
Наручилац овом приликом одговара заинтересованом понуђачу да је захтев везан 
за финансијски капацитет усклађен са чланом 77, став 2, тачка 1) ЗЈН, на чему 
потенцијални понуђач и инсистира. 
 



 

 

 
 
Иако је План набавке за 2019. годину јавно доступан документ на интернет страници Наручиоца и 
Порталу јавних набавки, обавештавамо вас да је процењена вредност за ЈН 76/2019 - 250.000.000,00 
динара без ПДВ-а 

 
Питање 4:  

 



 

 

 
Одговор Комсије: 

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача везану за пословни 
капацитет како је захтеван у конкурсној документацији. У том смислу наручилац ће 
прихватити сугестију потенцијалног понуђача и изменити конкурсну документацију. 
Пословни капацитет ће се односити на испуњеност услова везану за укупну 
вредност понуђених добара јавне набавке, а не према одређеним ставкама.  
 
Што се тиче укупне вредности пословног капацитета (референце), он је примерен 
процењеној вредности јавне набавке и може бити већи од ње, а не треба га мешати 
са финансијским капацитетом, како то потенцијални понуђач у питању бр. 4 чини. 
Закон о јавним набавкама нигде не одређује горњу границу вредности испоручених 
добара у претходном периоду, али та вредност мора бити примерена процењеној 
вредности јавне набавке, што је у овом случају наручилац и испоштовао. 
 
Следе измене и допуне конкурсне документације. 
 
Питање 5:  



 

 

 

 

 
 
Одговор Комсије: 

Додатни услов – Технички капацитет, у Обрасцу 9а; 9б; 9в и 9г у Конкурсној 
документацији је тражено да се наведе произвођач одређеног елемента горњег 
строја пруге, чиме би Понуђач (уколико није и сам произвођач) доказао да су 
одређени елементи горњег строја – произвођача чије елементе горњег строја нуди - 
испоручивани, уграђивани и да функционишу без примедби на мрежи пруга 
чланице УИЦ која потрврду издаје понуђачу, а у вези је са произвођачем елемената 
горњег строја пруга чије нуди. Овај услов је потребан како би Наручилац био 
сигуран у квалитет добара који се нуди. 
 



 

 

Међународна железничка унија (УИЦ) је основана 1922. године, као непрофитабилно 

међународно струковно удружење, са седиштем у Паризу. Српске железнице су један од 

оснивача УИЦ-а.  

 

УИЦ је међународна организација за сарадњу у области железничког сектора, чији су 

чланови интегрисане железничке компаније, железнички превозници и управљачи 

инфраструктуре, а чији су основни циљеви: остварење међународне железничке сарадње на 

глобалном и регионалним нивоима, представљање и промовисање интереса железничког 

сектора и подстицање синергије између различитих међународних организација и тела, 

реализовање и управљање пројектима/ активностима, укључујући истраживање, технички 

развој и иновације у мери у којој је то неопходно за релевантну област, израда и иновирање 

железничких стандарда, УИЦ објава (фиша) и правилника, који су неопходни за одвијање 

железничког саобраћаја, инфраструктурне компоненте и возна средства.   

 

УИЦ своје активности спроводи преко стратешких тела  која доносе одлуке (Генерална 

скупштина, Регионалне скупштине, Регионални управни одбори), техничких сектора, који  

нуде своје услуге кроз однос испоручилац/наручилац, и радних тела (форуми, платформе и 

специјалне групе), од којих је за „Инфрастраструктуру железнице Србије“ ад најзначајнији 

Форум за железнички систем (РСФ). 

 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад  је пуноправни члан УИЦ-а од 7. децембра 2017. 

године. Учлањењем у УИЦ „Инфраструктура железнице Србије“ ад аутоматски постаје 

члан  Групе железница Југоисточне Европе  (СЕРГ). 

 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад  такође учествује у раду групе Г-4, специјалне 

групе УИЦ-а, еквивалента групе СЕРГ. Г-4 представља регионалну групу Међународне 

железничке уније (УИЦ), коју су 1992. године основале четири средњеевропске железнице 

(ОББ, МАВ, СЖ и ХЖ) у циљу усклађеног развоја железница на подручју између Дунава и 

Јадрана. У каснијој фази овој групи су се придружиле и друге железничке компаније из 

региона. 

 
Питање 6:  

 

 
 



 

 

Одговор Комсије: 

Потенцијални понуђач није добро схватио захтев наручиоца да понуђач уз своју 
понуду приложи сертификат произвођача ЕН ИСО 9001. Овај захтев није везан за 
производњу шина у Србији, нити за директно учешће произвођача у поступку јавне 
набавке.  
 
Обавеза је понуђача да уз понуду приложи фотокопију сертификата ЕН ИСО 9001 
произвођача. 
 
На који начин ће понуђач доћи до предметног сертификата није предмет 
интересовања, нити је проблем наручиоца. Логично је да понуђач који нуди неки 
производ од одговарајућег произвођача, на његов захтев, добије предметни 
сертификат, или да га произвођач упути на сајт са кога се сертификат може 
преузети. Подразумева се да приликом испоруке добара иста морају бити од 
произвођача чији је сертификат приложен уз понуду.  
 
Питање 7:  

 
Одговор Комсије: 

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача и кроз измену конкурсне 
документације ће избрисати одговарајући навод на страни 9/81 конкурсне 
документације.  
 
Следе измене и допуне конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Питање 8:  

 
Одговор Комсије: 

Испорука свих позиција из техничке спецификације је дефинисана у тачки 6.11.5 
Упутства понуђачима како да сачине понуду. У наведеној тачки конкурсне 
документације стоји: Место испоруке је Београд, ГСМ Батајница (магацин бр. 383), 
ул. Матрозова бб. 
 
Питање 9:  

 
Одговор Комсије: 

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача и овом приликом исправља 
техничку грешку из обрасца понуде, тачка 5), која сада гласи: 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Елементи горњег строја пруге 
 
Следе измене и допуне конкурсне документације 
 
Питање 10:  

 
Одговор Комсије: 

С обзиром да је наручилац прихватио примедбу потенцијалног понуђача из питања 
бр. 7 и у потпуности одустао од тог захтева, Образац трошкова припреме понуде се 
односи само на трошкове прибављања банкарских гаранција и доставе модела и 
узорака уколико се захтевају. Надокнада тих трошкова би се вршила само у случају 
ако дође до обуставе предметног поступка јавне набавке, а да су разлози обуставе 
на страни наручиоца. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Питање 11:  
 

 
 
Одговор Комсије: 

Одговор на ово питање дат је кроз образложење из одговора на питање бр. 5. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку бр. 76/2019 
 


