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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације број 2 за сачињавање понуда за јавну набавку 

батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном поступку број 10/2015 

 

Питање: 

Поштовани, 

Овим путем Вам се обраћамо као потенцијални понуђач за расписану јавну набавку батерија за 

ЕТП, број набавке 10/15, са захтевом да нам појасните конкурсну документацију и начин на који су 

одређени услови за учешће у јавној набавци. 

Наиме, у складу са расписаном јавном набавком, предмет набавке су стационарне Ni-Cd 

акумулаторске батерија са ламелним електродама као и оловне акумулаторске батерије са и без 

одржавања намењене за покретање –стартовање потрошача. 

Имајући у виду чињеницу да је наше привредно друштво у протеклих педесет година било једини 

произвођач Ni-Cd акумулаторских батерије за потребе ЈЖ односно ЖТП организацију, и да су наши 

производи развијени према вашим специфичним захтевима, сматрамо да постоји обострани интерес 

да учествујемо у предметној јавној набавци. Међутим, због начина на који је иста расписана, као и 

због прописаних услова које понуђач треба да испуни, нисмо у могућности да на истој учествујемо. 

Тако, посебно желимо да истакнемо чињеницу да су предмет јавне набавке истовремено Ni-Cd i Pb 

акумулаторске батерије, и да у Републици Србији не постоји произвођач који истовремено 

производи обе врсте наведених батерија. На основу изнетог, сматрамо да су за учешће у јавној 

набавци привилеговани препродавци тражених производа у односу на произвођаче. 

Имајући у виду наведено, мишљења смо да је предметна набавка расписана супротно одредби члана 

10. Закона о јавним набавкама, која прописује да је наручилац приликом расписивања јавне набавке 

дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију понуђача, као и супротно одредби члана 12. 

Закона о јавним набавкама, која прописује да је наручилац дужан да у свим фазама поступка 

обезбеди једнак третман свим понуђачима. 

Такође, за случај да постоји страно привредно друштво које је истовремено произвођач обе врсте 

акумулатора, желимо да вам скренемо пажњу на законски услов узајамности. Наиме, у складу са 

одредбаом члана 125. Закона о јавним набавкама прописано је да ако понуђачи нуде производе 

пореклом из државе са којом Република Србија није закључила споразум који би омогућавао 

домаћим понуђачима равноправан приступ на тржишту те државе, таква се понуда може одбити ако 

удео производа пореклом из те државе прелази 50% укупне вредности производа из понуде. 

На крају, желимо да нам појасните разлоге расписивања додатних услова у погледу тога да понуђач 

мора да има два радника електро струке који имају сертификат издат од стране произвођача 

акумулаторких батерија о оспособњености и праву монтаже. Наиме, у производњи тражених 

акумулаторских батерија одлучујућу улогу имају инжењери који су завршили технолошко-

металуршки и машински факултет као и стручњаци из области физичке хемије. Имајући у виду 

чињеницу да се на расписану јавну набавку не могу јавити произвођачи акумулатора, из напред 

изнетог разлога, посебно је нејасан разлог одређивања овог посебног услова као неопходног за 

учешће у набавци. 



На основу свега изнетог, молимо Вас да нам доставите тражена појашњења везана за предмет јавне 

набавке и расписане посебне услове за учешће на истој, односно да иста измените у складу са 

изнетим примедбама. 

Напомињемо да ћемо, уколико не поступите на напред наведени начин, бити принуђени за 

подниошење захтева за заштиту права понуђача, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 

Одговор: 

Наручилац мења део конкурсне документације и захтева да батерије исте технологије израде буду 

од једног произвођача (односно позиције од 2-5 Ni-Cd ; позиције  6-7 стартне оловне и позиције 8-9 

GEL батерије). Биће објављене и измене и допуне конкурсне документације.   

Обзиром да је за позиције 1,3,4 и 5 потребна и уградња акумулаторских батерија, у складу са 

техничким условима, Наручилац остаје при захтеваном кадровском капацитету. 

 

 

 

 

Председник комисије 

Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср. 

 


