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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ: И02.01-7546/9 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 141/18 (1.1.81) 
ДАТУМ: 19.11.2018. године  
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  141/18 (1.1.81) 
 
 
Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 
конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара  -  
куповина личних заштитних средстава за зиму ЈН 141/18 (1.1.81). 
     
Заинтересовано лице, у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 
68/15), доставило је електронском поштом дана 15.11.2018. године захтев за додатним појашњењем у вези 
припремања  понуде  за ЈН 141/18 (1.1.81), односно следеће питање: 
 

ПИТАЊЕ  И ОДГОВОР: 

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   
„ U okviru izmenjene konkursne dokumentacije za ЈN 141/18 (1.1.81), na pitanje potencijalnog ponuđača “čime se 
dokazuje ispunjenost uslova?”, izvršena je izmena po kojoj se pored obavezne dokumentacije koja se podrazumeva jer je 
propisana Pravilnikom o LZO (deklaracije i sertifikata), sada zahteva dostavljanje izveštaja o ispitivanju gotovih 
proizvoda i plombirani uzoorci na osnovu kojih je obavljeno ispitivanje, a rok za dostavljanje ponuda produžen samo za 
dva dana. 
 Zakon o javnim nabavkama članom 94 propisuje određivanje primerenih rokova za pripremanje prihvatljive ponude. 
Takođe, propisano je da naručilac vodi računa o troškovima javne nabavke u smislu člana 8 ZJN kao to da se vodi računa o 
visini troškova pribavljanja dokaza u smislu člana 77 stav 8 ZJN. 
Član 10 ZJN obavezuje naručioca da obezbedi što je moguće veću konkurenciju. 
 Svojim potezom prekršili ste sve navedene članove ZJN. 
 Zahtevom za ispitivanjem i plombiranjem uzoraka (kog u prvobitno objavljenoj dokumentaciji nije bilo) obeshrabrujete 
ponuđače da učestvuju jer na prvom mestu značajno podižete troškove učešća čime je prekršen član 10 ZJN, član 8 ZJN i 
član 77 stav 8 ZJN, a pored toga dodatno obeshrabrenje nosi činjenica da produženi rok za dostavu ponuda nije dovoljan 
da bi se izvršila ispitivanja i plombiranja svih traženih uzoraka (čak i u slučaju da su predadi akreditovanoj ustanovi u 
momentu objavljivanja izmene obzirom da od momenta objavljivanja ostaje samo četri radna dana slede dva neradna 
dana), čime je prekršen član 94 stav 1 ZJN a sa njim i član 10 ZJN. 
 Sa tim u vezi  molimo vas da uklonite zahtev za plombiranim uzorcima ili produžite rok za dostavljanje uzoraka na 
primeren rok računajući prosečno vreme koje je potebno akreditovanim laboratorijama da obave sva ispitivanja i 
plombiranja za 7 uzoraka (zimska jakna, zimske pantalone, nepromočiva jakna, nepronočive pantalone, prsluk fluo oranž, 
prsluk fluo žuti, rukavice) od momenta preuzimanja do izdavanja izveštaja i vraćanja ispitanih i plombiranih uzoraka. 
 Razlog više za ovim zahtevom je i činjenica da je bilo potrebno obezbediti, odnosno sašiti tražene uzorke prema 
specifičnom zahtevu koji ste izneli u okviru tehničke specifikacije što oduzima dodatno vreme.“ 
 

ОДГОВОР:   

 

Наручилац неће мењати конкурсну документацију јер су поменути услови неопходни у циљу доказивања да су 

материјали од којих  су израђена лична заштитна средства за зиму, у складу са захтеваним. Међутим, у складу са 

постављеним питањем и у циљу обезбеђивања додатног времена за израду узорака и вршења неопходних 

лабораторијских испитивања, наручилац ће померити рок за доставу понуда. 

 

 Наручилац ће истовремено са  објављивањем овог одговора  на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, објавити и обавештење о продужењу рока за доставу понуда. 


