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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-38/10 
Дана: 27.02.2017. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ:101460424 • матични број:08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs  
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), објављује  

 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације у вези јавне набавке радова бр.ЈН 1.3.7/2016 – Изградња система за 
прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона 

мрежа-IV етапа од дана 23.02.2017. године 
 

Uočeni nedostatci i nepravilnosti u konkursnoj  dokumentaciji, JN 1.3.7/216 

            Poštovani ovim putem Vam dostavljamo dopis o uočenim nedostacima i nepravilnostima u 
konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku u otovorenom postupku- Izgradnja sistema za 
prikupljanje i odvođenje otpadnih voda Novog Kneževca- fekalna kanalizaciona mreža IV etapa, 
koja je objavljena na Portalu Javnih nabavki Republike Srbije dana 03.02.2017. godine, i to kao što 
sledi: 

         Na strani 12 od 56 predmetne konkursne dokumentacije, u poglavlju III, tačka 1., 
podtačka 1.2. DODATNI USLOVI, pod uslovom koji se odnosi na raspolaganjem 
neohodnim finansijskim kapacitetom, ko prvi uslov zahtevate sledeće: „Da je ponuđač 
ostvario poslovni prihod na godišnjem nivou u minimalnoj vrednosti od 60.000.000,00 RSD 
bez PDV-a u periodu 2013., 2014. i 2015. godine!“ 

Iz konkursne dokumentacije nije jasno da li navedeni finansijski kapacitet zahtevate za 
svaku godinu posebno ili se traženi kapacitet odnosi na ukupni poslovni prihod za sve tri 
godine? 

Napominjemo da niste objavili procenjenu vrednost javne nabavke (što niste ni bili u 
obavezi), kao potencijalni ponuđač, prilikom obrade stručne obrade ponude, dobijena 
određena vrednost za radove iz strukturom cena, i samim tim stekli predstavu o okvirnoj 
vrednosti predmetnih radova. 

Upoređujući vrednost radova koje smo dobili stručnom obradom i zahtevani finansijski 
kapacitet, zaključak je da je traženi uslov gotovo šest puta veći od realne vrednosti radova, 
naravno ukoliko zahtevate finansijski kapacitet za svaku godinu posebno („ na godišnjem 
nivou“) i shodno tome, kada se uzme u obzir iznos koji proizilazi za sve tri godine ukupno! 

Na ovaj način ste povredili Član 76. i Član 77. Stav 2. tačka 1.) Zakona o javnim nabavkama 
Republike Srbije (u daljem tesktu ZJN), koji se tumači, nakon poslednjih izmena da u 
smislu finansijskog kapaciteta, prilikom sastvljanja konkursne dokumentacije, naručilac 
mora da vodi računa, da minimalni godišnji prihod koji traži od ponuđača ne sme biti veći 
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od dvostruke procenjene vrednosti javne nabavke. Postupanje naručioca na način što će 
tražiti dvostruku procenjenu vrednost za svaku poslovnu godinu, može imati za posledicu 
povredu Člana 10. ZJN, NAČELO OBEZBEĐIVANJA KONKURENCIJE, kojim je 
utvrđeno da naručilac ne sme ograničiti konkurenciju korišćenjem diskriminatorskih uslova! 

Molimo da se izjasnite po ovom pitanju i precizirate uslov vezan za finansijski kapacitet, 
inače ćemo biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača!  

         Na strani 13 od 56 predmetne konkursne dokumentacije, u poglavlju III, tačka 1., 
podtačka 1.2. DODATNI USLOVI, pod uslovom koji se odnosi na raspolaganje nephodnim 
poslovnim kapacitetom, kao prvi uslov, zahtevate sledeće: „Da je ponuđač u periodu 2011., 
2012., 2013., 2014. i 2015. godini realizovao dva ugovora čiji je predmet izgradnja 
kanalizacione mreže sa kućnim priključcima svaki u vrednosti od najmanje 100.000.000 
RSD bez PDV-a, oba sa izvođenjem kućnih priključaka i snižavanjem podzemnih voda!“ 

Iz pomenutog uslova je evidentno da od potenciojalnih ponuđača zahtevate poslovni 
kapacitet od 200.000.000,00 RSD bez PDV-a za prethodnih pet godine. Tražen uslov je 
višestruko previsok kada se uzme u obzir vrednost radova koje smo pomenuli u prethodnoj 
tački. Ako i zanemarimo prethodno navedeno, traženi uslov je tendeciozan i očigledno 
favorizuje ponuđače koji poseduju dva ugovora u vrednosti od najmanje 100.000.000,00 
RSD bez PDV-a po ugovoru, dok ste potencijalne ponuđače, koji za pet godina poseduju 
više nego dovoljne reference pa čak i kada se uzme u obzir traženi višestruki iznos od 
200.000.000 RSD bez obračunatog PDV-a. Niste dali mogućnost ponuđačima da ispune 
ovaj uslov zbirno za pet godina, nego ste uslovili ponuđače sa dva ugovora i na taj način 
ograničili konkurenciju! Molimo vas da obrazložite ovaj traženi uslov u odnosu na radove 
koji su predmet ove javne nabavke, u suprotnom ćemo morati da podnesemo zahtev za 
zaštitu prava ponuđača! 

Napominjemo da ste na ovaj način povredili Član 76., Član 77. i Član 10. ZJN NAČELO 
OBEZBEĐIVANJA KONKURENCIJE! 

         Na strani 17 od 56 konkursne dokumentacije, u poglavlju III, UPUTSTVO KAKO SE 
DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA, vezano za dokazivanje tehnikog niste dali 
mogućnost ponuđačima da pomenuti uslov dokažu ugovorom o zakupu tehničkog sredstva i 
samim tim postavili uslov da ponuđači pomenuta tehnička sredstva imaju u vlasniztvu ili 
lizingi. Na taj način ste povredili Član 76., Član 77. i Član 10. ZJN, NAČELO 
OBEZBEĐIVANJA KONKURENCIJE! Molimo Vas da ispravite ovaj propust kako ne 
bismo bili prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača! 

         Na strani 13 od 56 predmetne konkursne dokumentacije, u poglavlju III, tačka 1., 
podtačka 1.2. DODATNI USLOVI, pod tačkom d) naveli ste sledeće: „Ponuđač mora da 
poseduje važeće serifikate iz oblasti premdeta javne nabavk, i to: ISO 9001-sistem 
menadžmenta kvalitetom, ISO 14001- sistem menadžmenta zaštite životne sredine, OHSAS 
18001- sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bebednošću na radu i ISO 27001- sistem 
menadžmenta bezbednošću informacija!“ 

Molimo Vas da pojasnite i objasnite uslov posedovanja navedenih setifikata, tačnije koji je 
razlog zbog kojeg snatrate da ponuđači koji ne poseduju pomenute sertifikate neće biti u 
mogućnosti da kvalitetno izvrše radove koji su predmet ove nabavke. Molimo Vas, takođe 
da posebno pojasnite uslov posedovanja sertifikata ISO 27001- sistem menadžmenta 
bezbednošću informacija, kao ključnog za izvođenje radova na fekalnim kanalizacionim 
mrežama, i njegovu logičku vezu sa predmetom javne nabavke (Član 76. stav 6 ZJN)! 
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Smatramo da je i ovaj uslov diskriminatorski i da ste povredili Član 76., Član 77. i Član 10. 
ZJN, NAČELO OBEZBEĐIVANJA KONKURENCIJE i da ćemo ukoliko ne pojasnite 
opravdanost ovakvog uslova biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača! 

 
Одговори: 
 
За питање бр. 1. 
 
Основано је питање заинтересованог лица. 
Тражени финансијски капацитет из конкурсне документације односи се на све три године 
укупно, тј. и за 2013., 2014. и 2015. годину. 
У наведеном смислу биће измењена конкурсна документација. 
 
Што се тиче другог дела питања заинтересованог лица, Наручилац наглашава да сагласно 
члану 61. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15, у 
даљем тексту Закон), није у обавези да објави процењену вредност јавне набавке.  
 
За питање бр. 2. 
 
Неосновано је питање заинтересованог лица. 
Тражени пословни капацитет из конкурсне документације односи се на свих пет година 
укупно, тј. и за 2001., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. 
Наведени услов није дискриминаторски, обзиром да на територији Републике Србије има 
више потенцијалних понуђача који могу испунити наведени услов. 
У наведеном смислу неће бити  измењена конкурсна документација. 
 
За питање бр. 3. 
 
Основано је питање заинтересованог лица. 
Код траженог техничког капацитета у конкурсној документацији учињен је пропуст, те 
омашком није наведена и опција "закупа" наведених техничких средстава - машина. 
У наведеном смислу биће измењена конкурсна документација. 
 
За питање бр. 4. 
 
Неосновано је питање заинтересованог лица. 
Тражени сертификати, стандарди из конкурсне документације односе се на предмет јавне 
набавке. 
Наведени услов није дискриминаторски, обзиром да на територији Републике Србије има 
више потенцијалних понуђача који могу испунити наведени услов. 
У наведеном смислу неће бити  измењена конкурсна документација. 
 

 

 
                                                                                                             Комисија 

                                                     м.п.  
                                                                                                             за јавну набавку 

                                                 
 


