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Број: 05-444/6 
Дана, 04.06.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 444/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.26/2018 – Рачунарска опрема (у 
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем 
тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року 
објављује, свим заинтересованим лицима, 

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.1.26/2018 – Рачунарска опрема 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 

И питање/захтев за појашњење: 
 
Предмет : Указивање на неправилности у конкурсној документацији по јавној набавци мале 
вредности: Набавка рачунске опреме ЈНМВ  1.1.26/2018 
Поштовани, 
Молим Вас да из документације избаците део који се односи на енергетску ефикасност јер је 
20.02.2018 истекао споразум EU-SAD што можете проверити на линку: 
https://www.eu-energystar.org/index.html 
https://www.eu-energystar.org/qna.htm 
 
Дајте ми логично објашњење зашто тражите  WEEE i RoHs??? 
 
Закон о јавним набавкама чланом 76. омогућава наручиоцу да одреди додатне услове у 
поступку јавне набавке. 
СТАВ 2  поменутог члана каже : Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и 
кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду промет јавне набавке. 
Члан 10. 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 
Закон Паге 5 оф 70 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. 
Члан 12. 
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим 
понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 

https://www.eu-energystar.org/index.html
https://www.eu-energystar.org/qna.htm


територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 
дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач 
 
 
Члан 13. 
Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који 
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 
потрошње енергије – енергетску ефикасност и да када је то оправдано као елемент 
критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне 
набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног циклуса предмета јавне 
набавке. 
 
Одговор: 
 
Наручилац остаје при формираној конкурсној документацији која је објављена. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


