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Општина Сечањ 

Вожда Карађорђа 57 

Сечањ 

Број: 07/2020-6 

Датум: 25.06.2020.године 

 

Одговор на питање за јавну набавку радова на санацији постојеће водоводне мреже у 

насељеном месту Банатска Дубица, број јавне набавке 07/2020, за коју су Позив за 

подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 29.05.2020.године.  

 

Заинтересована лица доставила су Наручиоцу, путем електронске поште Захтев за 

додатним информацијама  у вези са припремањем понуде. 

 

У складу са чланом  54. и чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама(''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Наручилац даје 

одговор на постављена питања: 

Питање 1: 

Молимо за прецизно појашњење на који начин ћемо као понуђачи доказати 

„реконструкције водоводних вентила и хидраната“, за исто нема логике, јер сви до сада 

изведени послови и реализовани Уговори у свом распису и у условима за учешће у 

поступку јавне набавке су се односили на извођење радова на „Изградњи или санацији или 

повезивању или опремању или реконструкцији водоводне мреже и објеката“, у којима су 

се у опису и изводили радови на „реконструкцији водоводних вентила и хидраната“ 

Одговор 1: 

Чланом 9. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, удаљем 

тексту ЗЈН) је прописано начело ефикасности и економичности, којим се Наручилац 

обавезује да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег 

квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Такође, у погледу 

одређивања додатних услова, чл. 76. и чл. 77. ЗЈН, дефинисано је да Наручилац може да 

одреди додатне услове у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне 

набавке.  

У складу са наведеним, Наручилац је дефинисао додатни услов у погледу пословног 

капацитета који је у логичкој вези са предметом јавне набавке, а који се односи на то да 

понуђач поседује референце да је извршио радове на реконструкцији водоводних вентила 

и хидраната. 
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С тим у вези, а у тежњи да обезбеди што квалитетније извођење предметних радова, 

водећи се при том основним начелима ЗЈН, а посебно начелом ефикасношћу и 

економичношћу дефинисаним чл. 9. ЗЈН који дефинише да је Наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, 

имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, Наручилац се определио за захтев 

да сви понуђачи и/или чланови групе понуђача поседују искуство у извођењу предметних 

радова. 

Овако дефинисан услов пословног капацитета је и у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

Водећи се основним начелима јавних набавки, Наручилац је саставио конкурсну 

документацију у складу са чл. 10. ЗЈН, који дефинише да је наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, те да Наручилац не 

може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да 

учествује у поступку јавне набавке неоправданом применом преговарачког поступка, нити 

коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, као и у 

складу са чл. 12. ЗЈН који дефинише да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка 

јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, при том не одређујући услове 

који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу 

понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности 

коју обавља понуђач. 

Наиме, начином на који је Наручилац одредио додатне услове, Наручилац није спречио 

заинтересована лица, односно потенцијалне понуђаче да понуде извођење предметних 

радова, односно није ограничио конкуренцију тако да предмет јавне набавке може да 

понуди само један понуђач. Околност да постоји могућност у којој заинтересовано лице 

не може доказати да поседује  искуства у извођењу реконструкција водоводних вентила и 

хидраната, у укупној вредности од минимално 35.000.000,00 динара, те не може да 

поднесе понуду у предметном поступку јавне набавке, не представља доказ да је начином 

на који је одређен додатни услов ограничена конкуренција међу понуђачима, у ситуацији 

када други потенцијални понуђачи могу исти да испуне подношењем одговарајуће и 

прихватљиве понуде у смислу одредби ЗЈН. 

Конкуренција међу понуђачима не значи да се сваком од заинтересованих лица/понуђача 

мора омогућити да учествује у поступку јавне набавке. У постављању захтева који 

понуђачи морају испунити да би учествовали у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац није у обавези да исте дефинише тако да ове захтеве може испунити свако од 

правних или физичких лица, односно предузетника заинтересованих за закључење 

предметног уговора, већ је потребно да се исти одреде тако да буду у складу са потребама 

Наручиоца. Околност да неко од понуђача у својој понуди не достави доказе о траженом 

искуству у извођењу предметних радова, не значи да и други понуђачи не поседују 

тражено искуство, те самим тим не представља аргумент на основу којег би се могло 

закључити да је у конкретном случају дошло до повреде чл. 10. ЗЈН. стога, Наручилац 
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сматра да начином на који је одредио додатне услове, није извршио дискриминацију у 

смислу чл. 10. ЗЈН, те да се не ограничава конкуренција и не дискриминишу понуђачи у 

предметном поступку јавне набавке. 

У складу са наведеним, Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову у погледу 

обавезног поседовања искуства понуђача - референце да је у последње 2 године 

рачунајући од дана објављивања позива извршио најмање 2 реконструкције водоводних 

вентила и хидраната достављених референци у укупној вредности од минимално 

35.000.000,00 динара. 

 

Питање 2: 

1. Могу ли понуђачи доставити доказ да су извршили предметне радове у 

траженој вредности од 35.000.000,00 динара, на пример, на 100 реконструкција, 

односно 100 уговора којим доказују испуњеност траженог услова? 

Молимо Наручиоца да јасно и недвосмислено одговори, у складу са чл. 61. став 1. ЗЈН, 

како би смо могли сачинити прихватљиву понуду. 

Одговор 2: 

Наручилац је навео да је понуђач извршио предметне радове у „најмање 2 реконструкције 

водоводних вентила и хидраната“ што указује да понуђачи морају имати минимум 2 

референце за извршење предметних/истоврсних радова у захтеваној вредности од 

35.000.000,00 динара, док максимим није одређен, тако да понуђачи могу доставити 

онолики број доказа који им је потребан за испуњење захтеваног услова, водећи рачуна да 

достављени докази недвосмислено потврђују захтеване референце дефинисане 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 07/2020 

 


