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Предмет: Одговор бр. 1 за јавну набавку мале вредности добара бр. 14/2018 -  

Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног 

објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у 

насељу Рудник 

 
 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.6347 од 16.10.2018.године (заведено 

код наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале 

вредности добара бр. 14/2018 -  Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања 

и изградња помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман 

питке воде у насељу Рудник, у коме тражи  појашњење и одговор  на следеће  

питање: 

 

Питање:  

Везано за предметну јавну набавку Аутоматизација и надзор објеката 

водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским филтерским 

постројењем за третман питке воде у насељу Рудник, ЈНМВД бр 14/2018, уочили 

смо одређене неправилности, услед чега молимо за додатним објашњењима и 

изменама насталим услед истих. 

Према закону о јавним набавкама Наручилац је дужан да јавне набавке предвиди у 

плану јавних набаки за сваку пословну годину. Приликом увида у ваш план јавних 

набавки, уочили смо да предметна јавна набавка није предвиђена планом јавних 

набавки. Не разумемо како је могуће да распишете јавну набавку која није 

планирана. Молимо да извршите измену плана јавних набавки, у складу са 

Законским обавезама. 

Чланом 10 Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац не може да 

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

учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 

поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација 

и критеријума, исто тако, чланом 76 Закона о јавним набавкама прописано је да 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 

дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке, 

сматрамо да Ваши услови везано за Пословни капацитет, а нарочито део који се 

односи на испуњеност услова:  



"Да је понуђач технички опремио најмање пет постројења за пречишћавање воде у 

претходних пет година који претходе објављивању позива за подношење понуда" 

увелико ограничава конкуренцију, дискриминаторски је и не постоји оправданост 

за наведеним захтевом, а нарочито како сте прописали да се понуда преда у року од 

8 дана. Слажемо се да Наручилац теба да захтева доказивање Пословног 

капацитета, али то може учинити и на начин да не дискриминише и ограничава 

конкуренцију, односно да пропише разуман број референци. 

 

 

 

Одговор:  

Наручилац је изменио План јавних набавки у складу са чланом 51. Закона о јавним 

набавкама и није покренуо предметну јавну набавку пре него што је изменио план. 

 

Одговор на други део питања је садржан у измени и допуни конкурсне 

документације  бр. 6441  од 18.10.2018.г. која је објављена на Порталу јавних 

набавки 18.10.2018.г. 

 

 

 

                                                                           

                                                                               ЈКП“Горњи Милановац“ 

                                                                             Комисија за јавну набавку 


