
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа Лајковац 

Број: 404-348/IV-18 

Број ЈН: 144/18 

Датум: 24.10.2018 године 

 

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац 

Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332 

 

 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 144/18 Радови на 

електроенергетским инсталацијама резервоара за воду у Степању 

ПИТАЊА: 

Поштовани, 

у складу са чланом 63.ЗЈН указујемо вам на уочене недостатке у ЈН 144/18 - Радови на 

електроенергетским инсталацијама резервоара за воду у Степању 

1. у додатним условима техничког капацитета наручилац је захтевао од поинуђача 
комбиновану машину или Мини Гехл утоваривач или трактор са ланцем за копање. 
Према члану 76.ЗЈН наручилац одређује додатне услове имајући у виду предмет јавне 
набавке. Како у предмеру радова има машинског ископа нелогичан је захтев наручиоца 
за утоваривачем. Зар не би требало да понуђач има мини багер који је неопходан за 
позицију ископа? Молим појасните и ускладите документацију у складу са ЗЈН 

 
 
2  У конкурсној документацији наручилац је одредио обавезу обиласка од стране понуђача . 
Обавештавамо наручиоца да је Републичка комисија у својим многобројним решењима 
констатовала да је обавезан обилазак локације непотребан и дискриминаторски 
услов. Захтевамо да исти избришете или да исти предвидите само као могућност (не као и 
обавезу сваког заинтересованог лица). Такође нема никакве логике да услов за учешће у 
поступку буде обилазак локације. С обзиром на то да обилазак локације није додатни 
услов, сходно члану 76. ЗЈН, не може представљати основ за одбацивање понуде, 
уједно, имајући у виду члан 12. став 2. ЗЈН, као и члан 9. став 2, који предвиђа обавезу 
наручиоца да се поступак спроводи са што мање утрошака времена и средстава, обилазак 
локације не сме бити обавезујући услов (посебно, јер и није услов из чланова 75 и 76. ЗЈН), 
већ могућност за оне понуђаче којима је од значаја ја креирање понуде. Наручилац пројектну 
документацију или њене делове који су битни за припрему понуде дужан је да учини 
доступним објавом на Порталу јавних набавки. Такође наручилац ограничава обилазак само 
на период од 19-24.10.  

      3. Такође нам је потребно и појашњење да ли потврда за референце може да се достави на 
обрасцу који није из конкурсне документације (образац који је овераван у другим јавним 
набавкама за предметне радове) а све у складу са ставовима Републичке комисије? 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац дозвољава да понуђач додатни услов испуњава достављањем доказа за 

мини багер 

2. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације и обрисати део који 

се односи на обавезу обиласка локације. 

3. Наручилац дозвољава достављање потврде за референце која није на оригинал 

обрасцу из конкурсне документације уколико садржи све елементе као потврда из 

конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр 144/18 



 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр 144/18 Радови на електроенергетским 

инсталацијама резервоара за воду у Степању 

Датум: 24.10.2018 године 


