
 

 

Република Србија 
Управа за јавне набавке 
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Београд 
 
Подносилац:  
Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд 
 
Предмет: Иницијатива Управи за јавне набавке за надзор над применом Закона о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у поступку  
,,Набавке моторних возила обликоване у 2 партије (Партија 1- путничка моторна 
возила и Партија 2-теретно моторно возило (фургон),'' коју је спровео наручилац 
Министартво унутрашњих послова Републике Србије 
 
Поштовани,  
 
У раду организације Транспарентност Србија, јавне набавке заузимају веома битно 
место. Један од пројеката који имају за циљ побољшање система јавних набавки је  и 
пројекат  ,.Јавне набавке под лупом''. У оквиру пројекта анализирали смо велики број 
појединачних случајева из различитих области са циљем утврђивања евентуалних 
проблема и сачињавања предлога да се уочени проблеми умање или отклоне.  
 
Анализирајући случајеве, уочили смо одређене нејасноће у поступку јавне набавке 
добара ,,Набавка моторних возила обликоване у 2 партије (Партија 1- путничка 
моторна возила и Партија 2-теретно моторно возило (фургон)'', коју је спровео 
наручилац Министартво унутрашњих послова Републике Србије.  Укратко ћемо изнети 
где сматрамо да постоје нејасноће и/илимогуће неправилности: 

- У техничкој спецификацији предметне јавне набавке на страни 5 конкурсне 
документације у опису предмета јавне набавке у Партији 1, Опште 
карактеристике возила, наручилац захтева као минималну караткеристику да 
возило поседује Air Care Climatronic System, аутоматски клима уређај који се 
користи само у возилима немачког произвођача Volkswagen. Овај систем 
пречишћавања ваздух је иновативан и уграђује се специјално од стране 
Volkswagen произвођача. Из овог разлог сумњамо да је наручилац користио 
техничке спецификације противно члану 72 Закон о јавним набавакама  ("Сл. 
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

- Такође сматрамо да су радна запремина мотора мин 1550-1600 ццм и снаге мин 
85КW заједно са димензијама (дужина маx 4270 мм, ширина возила маx 
1795мм, минимална међуосовински распон од 2550 - 2650мм), запремином 
резервоара (мин 50л и потрошњом горива (у граду 5 литара а ван града 4,5 или 
мања) наведена тако да озбиљно умањују конкуренцију. Постоји могућност да је 
ово умањивање конкуренције неоправдано и супротно начелима из Закона о 
јавним набавкама. 



 

 

- У Партији 2 смо уочили да се у Општим карактеристикама возила као  
минимална карактеристика поред спорне запремине, снаге мотора и димензија 
возила наводи и детаљни захтев у димензијама гума, и то:„205/75 Р16 Ц 
113/111“, за бранике од ПВЦ материјала и то у сивој боји, кућишта ретровизора 
у црној боји, материјал за седиште Austin и резервоар од 75 литара.  

Из свега наведеног сматрамо да је неоходно да у складу са чланом 136 став 1 тачка 1 
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  Управа 
за јавне набавке изврши надзор над применом Закона у предметном поступку, и да 
након тога предузме мере из своје надлежности или да обавести друге надлежне 
органе.  
 
У Београду,  
 
Дана 22. 12. 2017. године. 
 
За Транспаарентност Србију: 
 
Раде Ђурић 
 
 
 
 
 


