
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Беогрд достављен је 

захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге набавке 

хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству, ЈН бр. 37-јнмв са 

следећим питањем: 

 

„Da li ste upoznati sa Odlukom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima 

javnih nabavki? Dostavljam Vam je u prilogu.  

S obzirom da je kriterijum "ranije pristigla ponuda" naveden u konkursnoj 

dokumentaciji za JN 37, 

shodno odluci koju Vam u prilogu dostavljamo, ovakvo određivanje kriterijuma bi 

moglo biti okarakterisano 

kao diskriminatorsko, te se tender u celini ili delimično može poništiti.“ 

 

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следећи одговор: 

 

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд није био упознат са 

Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

број 4-00-314/2014 од 14.01.2015. године, којим је делимично поништен 

поступак јавне набавке у коме је, као други резервни критеријум било 

предвиђено време предаје понуде наручиоцу, односно критеријум „раније 

пристигла понуда“. 

 

С обзиром на став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки по питању овако дефинисаног резервног критеријума, мења се тачка 18. 

у поглављу V Конкурсне документације за јавну набавку услуге набавке 

хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству, ЈН бр. 37-јнмв, тако да 

гласи: 

 

„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.“ 

 

 

 

Напомена:  

У складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је 

рок за подношење понуда за три дана, тако да ће се благовременим сматрати све 

понуде које стигну до дана 28.05.2015. године, до 12:00 сати. 

 

Јавно отварање понуда извршиће комисија за јавну набавку, истог дана у 13:00 

сати, у пословним просторијама Републичког завода за заштиту споменика 

културе-Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11. 

 


