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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1 Јн
17/2018 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације

1. ПИТАЊЕ:
Захтевамо измену конкурсне документације у делу који се односи на обавезне услове, односно
на посебну дозволу предвиђену посебним прописима, члан 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним
набавкама на тај начин што ћете од понуђача захтевати достављање Решења МУПа за извођење
посебних система и мера за дојаву пожара.
Наш захтев је заснован на следећим чињеницама:
За обављање послова извођења посебних система и мера (стабилни системи за дојаву
пожара) неопходно је поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности,
а таква дозвола је предвиђена посебним прописом
Послове извођења посебних истема и мера може да обавља само правно лице или
предузетник који има решење/лиценцу издату од Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту
По чл. 38 Закона о заштити од пожара извођење посебних система и мера заштите од
пожара обавља привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у
одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова, задовољава посебне
услове у погледу техничке опремљености и има запослена лица са лиценцом за пројектовање
и извођење посебних система и мера заштите од пожара.
По члану 81. Закона о заштити од пожара обављање послова извођења посебних
система и мера без овлашћења МУПа је привредни преступ.
Пошто се услови, у складу са чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама, прописују
да су у логичној вези са јавном набавком, увидом у предмер и предрачун радова може се
утврдити да је дојава пожара предмет ове јавне набавке ( предмер: 4. Телекомуникационе
инсталације, И Стабилна инсталација за дојаву пожара)
У складу са наведеним чињеницима, молим Вас за измену конкурсне документације и
усаглашавањем за законским прописима.
Уколико Наручилац заступа другачији став од понуђача - да не треба да измени конкурсну
документацију, сматрамо да је онда неопходно да прибави службено мишљење Министарства
унутрашњих послова, у чијој је и надлежности примена наведених законских прописа.
Одговор:
Законом о јавним набавкама у члану 75. став 1. тачка 5) прописано је да понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је

предмет јавне набавке, под условом да је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Сам
предмет ове јавне набавке су радови, односно изградња градске пијаце, за чије обављање није
предвиђена посебна дозвола надлежног органа. Део радова за коју у овом случају заинтересовано
лице наводи, истина, тражи се лиценца у складу са Законом, а који се односе на извођење посебних
система за дојаву пожара. Истим Законом предвиђене су казнене одредбе за непоштовање истог.
Међутим, Комисија Наручиоца мора да скрене пажњу да сама вредност предметних радова у односу
на целокупну процењену вредност јавне набавке чини мање од 0,5 % процењене вредности ове јавне
набавке. Такође, обавеза надзорног органа и надлежних инспекцијских служби јесте да контролишу
да ли се предметни радови врше у складу са Законом, те свакако не би било могуће да се предметни
радови изврше мимо законских приписа. Уколико би се применила аналогија са чланом 80. став 6.
ЗЈН-а, то би значило да би понуђач могао да испуни овај услов преко подизвођача којем би могао да
повери тај део јавне набавке.
Наручилац ће у складу са Вашим захтев изменити конкурсну документацију.
2. ПИТАЊЕ
Да ли ће Наручилац да измени конкурсну документацију, јер га закон на то обавезује или ће да
прибави службено мишљење, уколико мисли да су наши наводи нису основани? Или да се против
поступања наручиоца, која су у супротности са законом, а у складу са чланом 149 ст. 3 поднесе
захтев за заштиту права, који је благовремен у овој ситуацији до истека рока за подношење понуда?
Одговор:
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

3.ПИТАЊЕ:
Како ће понуђач/члан групе/подизвођач да изведе радове, ако је за њихово извођење неопходна
посебна дозвола, а ниједан нема посебну дозволу, а накнадно увођење у посао Извођача/подизвођача,
који није наведен у јавној набавци није законом дозвољено, већ је разлог и за активирање
финансијским средстава обезбеђења?
Одговор:
Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако да указане радње неће бити могуће.

4.ПИТАЊЕ:
Који члан Закона о јавним набавкам предвиђа да наручилац има право да након објаве рока за
поднођење понуда исти има право да скаћује првобитно објављен рок за подношење понуда и по
после једног дана?
Одговор:
У образложењу је јасно наведено да је у питању техничка грешка.

5.ПИТАЊЕ
Нетачан је податак као што сте нам навели у емаилу да сте "одмах" извршили исправку
техничке грешке, већ сте то урадили наредни дан, што се увидом портала може и утврдити.
Да је заиста техничка грешка, измену бисте урадили у истом дану, а не надредни дан.
Чак нисте урадили ни у раним јутарњим сатима, већ око пола 1х попдне.
Довољно да се консултујете са "довореним" да ли да се скрати рок и колико?
Одговор:
Рок није скраћен у питању је техничка грешка. Сматрамо да ваше тврдње нису на месту, јер су
техничке грешке саставни део посла.

Такође Ваша констатација, тј. питање: „ Довољно да се консултујете са "довореним" да ли да се
скрати рок и колико? “, предстaвља грубо вређање Комисије, те Вас љубазно молимо да уколико
имате доказе за било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите
истражним органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не
износите.
6. ПИТАЊЕ:
Да ли разлог скраћивање рока томе што понуђач за кога је све ово и урађено, са којим сте се
договорили унапред, може да припреми понуду краће него што је мислило, па сада манипулишете са
другим понуђачима, који су препрека да реализујете своје циљеве и договоре?
Одговор:
Комисија сматра да ваше трвдње нису на месту, те Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за
било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите истражним
органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не износите.

7.ПИТАЊЕ:
Да ли је последица скраћивања рокова, после објављивања, то што сте се “сударили” у
договорима са понуђачима, на релацији : УКУ Нови Сад и ГУ Кикинда?

Одговор:
Комисија сматра да ваше трвдње нису на месту, те Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за
било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите истражним
органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не износите.
8. ПИТАЊЕ:
Да ли свако има своје договоре, па не знате шта ћете између себе?
Одговор:
Комисија сматра да ваше трвдње нису на месту, те Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за
било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите истражним
органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не износите.
9. ПИТАЊЕ:
Да ли је последица скраћивања рокова, после објављивања то што УКУ Нови Сад увек има
договор истовремено са два понуђача, пошто ће један сигурно добити, па ће бити сигурно за
“екипу”, па сад мора да цинцулира између оба своја договора?
Један “договорени” хоће рок 16.05. јер не стиже да припреми понуду, други стиже да припреми
понуду заједно са измењеним условима, па му рок није битан и онда не знају шта да раде, па рок који
је објавила ГУ Кикинда напрасно УКУ Нови Сад мења?
Да ли је то разлог ове манипулације и играња са понуђачима, који % тј. милионе неће да да дају да
би добили ову ЈН?
Одговор:
Комисија сматра да ваше трвдње нису на месту, те Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за
било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите истражним

органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не износите.
Предметна набавка је од великог интереса за грађане Кикинде, јер је постојећа пијаца неусловна и
потребно је изградити нову.
10. ПИТАЊЕ:
Зашто одбијате измену конкурсне документације, која је законски утемељена?
Ова иста питања смо пронашли на порталу, која су стручна лица неких понуђача постављала за
капиталне пројекте и сви наручиоцу су поступили по захтеву и усагласили конкурсну документацију,
само Ви дрско одбијате.
Одговор:
Комисија ће изменити конкурсну документацију. Објаснили смо разлоге због којих смо сматрали да
за радове који представљају заиста мали промил од укупне јавне набавке није потребно захтевати као
обавезан услов захтев који сте тражили да се измени.
11. ПИТАЊЕ:
Да ли нећете да мењате конкурсну, која је законски утемељена, зато што “договорени” понуђач
не може да испуни услове по измењеној конкурсној ,па нећете добити лову, коју узимате за
договоре?
Одговор:
Комисија ће изменити конкурсну документацију. Комисија сматра да ваше трвдње нису на месту, те
Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за било какву корупцију или тврдње да је набавка
унапред договорена да исте пријавите истражним органима. У супротном, молимо Вас да овакве или
сличне неосноване тврдње не износите.

12.ПИТАЊЕ:
На срећу, одлуку о обављању радова који су предмет ове ЈН и о избору извођача, донеће на
крају МУП, а не Наручилац, јер имате процедуралних пропуста који су привредни преступ.
Да ли сте уопште свесни своје несвести?
Одговор:
Комисија сматра да ваше трврдње нису на месту, те Вас љубазно молимо да уколико имате доказе за
било какву корупцију или тврдње да је набавка унапред договорена да исте пријавите истражним
органима. У супротном, молимо Вас да овакве или сличне неосноване тврдње не износите.
Такође, Закон о јавним набавкама, прописује правне лекове, за којима понуђач увек може да посегне
уколико сматра да су му права угрожена.
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