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 ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  

Л Е С К О В А Ц  

Датум: 19.06.2019.године  

 Број: 2951 

 

 
 

 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 2837, за 

поступак јавне набавке мале вредности – набавка машине за обележавање путева ЈНМВ 

бр.7/2019  (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у 

даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналац“ Лесковац, у законском року објављује, 

свим заинтересованим лицима,  
 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица бр. 2  

за поступак јавне набавке - набавка машине за обележавање путева ЈНМВ бр.7/2019  
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за 

појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто: 
 

I питање/захтев за појашњење:  

  

Поштовани,  

  

Увидом у Ваше измене и одговор објављен на Порталу јавних набавки дана 17.06.2019. године, 

дошли смо до закључка да сте  првобитни захтева где је наведено да је потребно да понуђач 

поседује " овлашћење за продају и сервисирање понуђених добара на територији Републике Србије", 

обрисали реч "продају". На основу новонасталог захтева нама као понуђачима а верујем и осталим 

заинтересованим лицима није јасно шта је Ваш предмет јавне набавке. Да ли ви набављате 

машину, по конкурсној документацији набављате, али онда сам захтев који се односи на 

сервисирање из кога ви бришете продају и остављате само сервис , оставља недоумицу зашто 

неко ко набавља машину тражи услов само за сервисирање. Наиме, овакав ваш захтев је врло 

дискутабилан и свакако се може протумачити као дискриминација према осталим понуђачима и 

фаворизовањем једног одређеног понуђача, што је у потпуној супротности са начелима Закона о 

јавним набавкама.  

  

Такође, захтев који се односи на то да је потребно да понуђач поседује наведено овлашћење за 

територију Републике Србије, је у потпуности дискриминаторски услов, те Вас молим да исти 

измените тако што нећете везивати предметни услов за територију и слично, већ само можете 
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оставити овлашћење  произвођача предметних машина. Наиме, тренутни Ваш захтев је у 

потпуности у супротности са ставом 2 члана 12. Закона о јавним набавкама (Наручилац не може 

да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације 

делатности коју обавља понуђач.) 

  

Напомињем да је овакав наш став поткрепњен и Решењем Републичке комисије, које смо Вам већ 

доставили и које ћемо опет доставити, исто тако Вас молимо да усвојите наше сугестије у 

супротном нас стављате у позицију да ћемо морати да се обратимо Републичкој комисији, што 

сваккао није ни у Вашем ни у нашем интересу.  

  

Молим Вас да потврдите пријем мејла и одговор са изменом објавите на ПЈН , а у складу са ЗЈН . 

  

Срдачан поздрав  

 

 

Одговор на питање/указивање I: Уз сво поштовање и уважавање свега наведеног и указаног од 

стране заинтересованог лица, као Комисија ћемо покушати да се фокусирамо на суштину и одбрану 

законитости самог поступка. Дакле, Конкурсна документација је сачињена у складу са чланом 61. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: 

ЗЈН) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације и поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015 и 41/2019 – 

у даљем тексту: Правилник), а све у складу са потребама које Наручилац у вези наведених добара 

и услуга које их прате. Наиме, наручилац има апсолутно право да се за буџетски новац који ће бити 

битан елемент облигације, односно којим ће цена предметног добра бити плаћена, обезбеди са 

гаранцијским одржавањем. Наведено значи да је захтев који се тиче доказивања везе понуђача (који 

не мора бити произвођач, напротив, трговац из било које земље на свету) и произвођача у логичкој 

вези са захтевом за гаранцијом од (најмање) 12 месеци. Ту морамо скренути пажњу на, у 

поприличној мери невешто, указивање да након последњих измена није јасно заинтересованом лицу 

шта је предмет јавне набавке, и то пре свега јер је сам захтев у вези сервисирања био и у претходној 

(основној) верзији конкурсне документације, па би тренутно неразумевање и тада требало да 

постоји, с обзиром да наводну нејасноћу не може у толикој мери да учини неприметном захтев у 

вези овлашћења за продају предметних добара. Други разлог лежи у чињеници што је у потпуности 

оправдано и у складу са начелом економичности, али и одредбом члана 4. став 2. ЗЈН („Угoвoр o 

jaвнoj нaбaвци дoбaрa мoжe oбухвaтити и пружaњe услугa aкo су oнe нужнo вeзaнe зa jaвну 

нaбaвку дoбaрa (мoнтaжa, прeвoз, oсигурaњe или другe услугe дeфинисaнe oд стрaнe нaручиoцa)“), 

захтевати у јавној набавци добара сигурну, овлашћену и континуирану гаранцијску и пост-

гаранцијску подршку сервисера за наведена добра. 

То даље значи да нема основа за тврдње заинтересованог лица да ЈКП Комуналац својом жељом да 

заштити пословне интересе сигурним гаранцијским и пост-гаранцијским одржавањем машине за 

обележавање путева, прекршило члан 12. ЗЈН. О томе сведочи и чињеница да би Комисија 

наручиоца, након евентуалних провера веродостојности применом члана 93. став 1. ЗЈН, прихватила 

и неформалну изјаву (електронску пошту) коју би понуђач приложио као доказ комуникације и 
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овлашћења од стране произвођача, јер је Наручиоцу круцијално да утврди потојање подршке од 

стране произвођача конкретном понуђачу, како би био сигуран да ће имати сву стручну подршку у 

току извршења уговора, а не да потенцира на формалностима и форми. Када је у питању навођење 

територије Републике Србије, заинтересовано лице потенцира на потпуно погрешном становишту 

јер Наручилац не захтева да то овлашћење буде искључиво везано за ту територију, јединствено и 

формално, већ жели да буде сигуран да произвођач гарантује и за добра купљена у нашој земљи 

гаранцијску подршку (дакле, може бити кумулативно за све државе света, па и за територију 

Србије), с обзиром да је познато да у случају да тога нема, јасно је и да таква врста подршке 

изостаје, тј. да је таква пословна политика свих произвођача, без изузетка. То значи да ни у овом 

случају Наручиоцу није битна форма већ суштина и да ће циљно тумачити сваку веродостојну 

комуникацију са произвођачем понуђених добара као овлашћење и подршку те врсте.  

 

Но, имајући у виду да је за Наручиоца императивно да обезбеди конкуренцију и једнакост 

понуђача, кроз измену конкурсне документације ће више пажње посветити дефинисању 

захтева који ће бити усмерен за гаранцијско и пост-гаранцијско одржавање машина, како 

заинтересована лица не би долазила до оваквих закључака који су изнети. Свакако, Наручилац 

је свестан да неће бити у могућности свима да удовољи и омогући учешће у предметом поступку, те 

да му исто није ни обавеза, о чему сведоче одредбе чланова 70. став 1. и 2, („Техничке 

спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве 

који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане 

карактеристике добара услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови 

који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. 

Техничке спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике добара или 

услуга као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, 

сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних 

ресурса током коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност 

инвалидним лицима) и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које 

се тичу производа као што су назив под којим се производ продаје, терминологија, ознаке, 

тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и 

процедура оцене усаглашености.“) као и члан 76. став 1. ЗЈН („Наручилац у конкурсној 

документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке“). 

 

Измене и допуне конкурсне документације ће бити објављене у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН. 

 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр.7/2019 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

  


