
Општинска управа Пожега 

Пожега, Трг Слободе бр. 9 

Број: 404-1-86/2017 

Датум: 26.06.2017. године 

 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку добара број 1.1.9/2017 - Набавка опреме за 

озвучење. 

 

1.Захтев  за додатним појашњењима: 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама обраћамо се са захтевом 

за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности добара, 

Бр. 

ЈН: 1.1.9/2017 – Набавка добара – опреме озвучење. Истовремено, указујемо наручиоцу 

Општинска управа Пожега, на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. 

Неправилности у конкурсној документацији: 

1) Наручилац је на страни 4. Конкурсне документације у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, РОК И 

МЕСТО 

ИСПОРУКЕ, навео да је рок испоруке: у максималном року од 1 (једног) дана од дана 

достављања налога за набавку. 

Имајући у виду да су предмет набавке добра – опрема за озвучење, да се добра не 

узимају у закуп, да нису потрошна нити кварљива, и да се не ради о оправданим 

сукцесивним испорукама (како би то одговарало испоруци нпр. хране у ресторан који 

нема магацин довољних капацитета), већ се ради о седам врста техничке опреме за 

озвучење,не постоји оправданост за рок испоруке од свега једног дана. Како, притом, 

нисте навели чак ни оквирну динамику издавања налога за набавку, заинтересовани 

понуђачи нису у могућности да припреме своје понуде, предвиде могуће трошкове и 

планирају сопствено пословање. Осим тога, одређивањем тако кратког рока испоруке 

вршите територијалну дискриминацију понуђача јер су понуђачи ближи месту 

испоруке у значајно повољнијем положају од понуђача који су удаљени. Наручилац је 

приликом одређивања рокова у конкурсној документацији дужан да постави распон, 

најкраћи-најдужи рок, како за рокове који се односе на понуђаче/добављаче, тако и за 

рокове који се односе на Наручиоца. 

Сходно члану 76. став 6. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 

да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке. 

Сходно члану 61. став 1. наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију 

тако да понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду. 

Сходно члану 12. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне 

набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 

Сходно _______члану 10. став 1. ЗЈН Наручилац дужан да у поступку јавне набавке 

омогући што је могуће већу конкуренцију. 

 

Одговор: 

Рок испоруке је 1 дан из разлога хитности набавке. Наиме, у Пожеги се 15. Јула 

одржава Предтакмичење сабора трубача у Гучи, па је због тога неопходно да се у том 

року изврши испорука. 

 

 



У циљу измене конкурсне документације, на ово вам указујемо. 

2) Наручилац је на страни 5. Конкурсне документације у делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, под тачком 

2. захтевао да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да у радном 

односу има минимум 20 радно ангажованих лица. 

Сходно члану 76. став 6. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 

да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке. 

Наручилац одређује додатне услове у поступку јавне набавке тако да су они у 

логичној и директној вези са предметом набавке. Одређивањем кадровског капацитета 

Наручилац се осигурава да понуђач располаже радном снагом, у смислу броја људи и 

квалификација, која је потребна за реализацију уговора о јавној набавци. Како су 

предмет ове јавне набавке добра, уређаји за озвучење, које, према одредбама Модела 

уговора треба испоручити на адресу Наручиоца, и испоруке су са различитим, 

нефреквентим роковима, не постоји оправдан разлог одређивања кадровског 

капацитета у виду 20 људи. 

По једној испоруци, максимално потребан број радне снаге је 2 лица, што је чак 10 

пута мање од траженог. Наручилац није као додатни услов техничког капацитета 

тражио превозно средство којим би се опрема испоручила и које јесте потребно за 

реализацију уговора и у логичкој вези је са њим, већ се определио за неоправдано 

високо постављен кадровски капацитет, а при том није ни на који начин тражено да 

купац монтира, испроба и тестира исправност система, пусти систем у рад (овде се 

ради о аудио систему а не скупу неповезаних појединачних компоненти) и обучи 

корисника. Посебно напомињемо да је предмет набавке систем а не скуп 

појединачнихУказујемо на ову незаконитост у циљу измене конкурсне документације. 

У делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, под тачком 3. захтевано је да понуђено озвучење поседује 

техничке карактеристике захтеване у одељку 3. Конкурсне документације. Ово се не 

сматра додатним условом у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама, те вам у циљу 

измене конкурсне документације на то указујемо. 

 

Одговор: 

Конкурсна документација ће бити измењена у делу који се односи на кадровски 

капацитет. 

 

3) Наручилац је у конкурсној документаицји предвидео авансно плаћање 100%. 

Наручилац је у конкурсној документацији предвидео једино средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену меницу или безусловну, на 

први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла, док 

друга средства финансијског обезбеђења није предвидео. 

Члан 61. став 6. налаже наручиоцу да захтева средство финансијског обезбеђења 

за повраћај аванса ако је конкурсном документацијом предвиђено авансно плаћање, без 

обзира на проценат или износ аванса. 

Како би постојећа конкурсна документација, па самим тим и цео поступак јавне 

набавке био законит, неопходна је измена конкурсне документације у овом делу. 

 

Одговор:Конкурсна документација ће бити измењена у овом делу. 

 

 

4) У Моделу уговора, на страни 19 конкурсне документације, у члану 2, став 2, стоји 



''Продавац се обавезује да озвучење испоручи Купцу у року од ____ дана од дана 

пријема 

Налога за набавку, а на основу закљученог уговора, на паритету ЕXW на адреси 

продавца. 

Трошкове транспорта и преношења озвучења до одредишта (просторије) сноси Купац.'' 

Док на страни 12 од 25 конкурсне документације у ставу 5.9, тачка 4. стоји: ”Место 

испоруке: 

Седиште наручиоца у ул Трг Слободе 9, Пожега” 

Питање: Потребно је прецизно дефинисање испоруке, обзиром да су у 

документацији дата два различита захтева. Ми не видимо разлог због чега би се купац 

бавио утоваром, превозом, осигурањем у превозу, истоваром и ризиковао у свим овим 

радњама поготову имајући у виду да то није основна делатност купца. 

 

Одговор:Конкурсна документација ће бити измењена у овом делу. 

 

2. Захтев  за додатним појашњењима: 

Потенцијални понуђач указује на уочене недостатке у конкурсној документацији,у 

предметној јавној набавци. Наиме, на страни 5.конкурсне документације наручилац је 

као додатни услов у погледу кадровског капацитета захтевао да понуђач има минимум 

20 запослених у радном односу,што је супротно чл.76.ст.6.Закона о јавним набавкама 

који изричито забрањује постављање додатних услова који би дискриминирали 

понуђаче, и услова који нису у логичкој вези са предметном јавном набавком.За 

предметну јавну набавку не би требало да буде од значаја број запослених, и то 

минимум 20 запослених,јер предмет јавне набавке може да изврши и понуђач са знатно 

мањим бројем запослених.Ради се о јавној набавци мале вредности где постављање 

оваквог додатног услова директно указује на елиминисање одређеног броја понуђача. 

Питање понуђача:Зашто је за испуњење предметне јавне набавке наручиоцу битно да 

понуђач има 20 лица у радном односу и то минимум?Објасните нам како овакав број 

запослених утиче на испуњење обавезе из уговора о јавној набавци? 

 

Одговор: 

Конкурсна документација ће бити измењена у делу који се односи на кадровски 

капацитет. 

 

 На страни 4.конкурсне документације наручилац је поставио као рок испоруке 

максимум 1(један) дан од упућивања налага за набавку што је по нашем мишљењу 

нејасно одређен рок ,а који је у том случају минимални рок за испоруку? 

 

Одговор: 

Рок испоруке је 1 дан из разлога хитности набавке. Наиме у Пожеги се 15. Јула 

одржава Предтакмичење сабора трубача у Гучи, па је због тога неопходно да се у том 

року изврши испорука. 

 

 Изражавамо сумњу да је фаворизована звучна кутија произвођача РЦФ модел ХДЛ-

20А и РЦФ СУБ 8004 АС и да не постоји адекватна замена која испуњава задате 

критеријуме. Молимо наручиоца да узме у обзир наше примедбе и измени конкурсну 

документацију у погледу додатног услова који је односи на кадровски капацитет и у 

погледу рока за испоруку. 

 

 



Одговор 

У техничкој спецификацији добара није наведена марка производа, па самим тим није 

у супротности са Законом.  

 

3.Захтев  за додатним појашњењима: 
u vezi sa javnom nabavkom broj 1.1.9/2017 kako ste dosli do uslova broj 2 - na osnovu kog 

kriterijuma vam je potrebno ya isporuku 20 ljudi .  

 

Одговор: 

Конкурсна документација ће бити измењена у делу који се односи на кадровски 

капацитет. 

 

Zasto je uslov pod rednim brojem 1 - ispod 5 dana ne likvidnosti kada je logican uslov 0 dana 

ne likvidnosti. 

Одговор: 

Конкурсна документација ће бити измењена у овом делу. 

 

Ko je napisao tehnicku specifikaciju i na osnovu kojih parametara, jer tehnicka specifikacija 

je prepisana iz tehnickog kataloga jednog proizvodjaca i postavljena je tako da se onemoguci 

konkurencija sto je suprotno zakonu. 

 

Одговор: 

У техничкој спецификацији добара није наведена марка производа, па самим тим иста 

није у супротности са Законом. Наручилац има право да захтева робу одређених 

карактеристика. 

 

        Комисија за јн бр. 1.1.9/2017 


