
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net      
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
124/2012,14/2015,  68/2015), дајемо  додатне  информације  и  појашњења  у   вези  са
припремањем понуде за јавну набавку радова – Изградња пешачке стазе дуж бедема од моста
на Ибру до Хале спортова ЈН  1.3.23 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки од 29.03.2017. године:

Дана  03.05.2017. године заведен у  Јавном предузећу за уређивање грађевинског  земљишта
“Краљево”  под бројем1547 достављено је питање  заинтересованог понуђача:

Питање 1 
         
“Да ли мислите да је необјављивањем који су то услови угрожено начело транспарентности
садржано у Закону о јавним набавкама, и ако није, да ли мислите да је остављен примерен рок
да као предузетник који нема потребну лиценцу, исту прибави до истека рока за предају понуда
(9. мај 2017.)?
Напомињем да се по члану 112. Закона о водама лиценца издаје решењем Министарства уз
претходно прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.”  
 
Одговор 1

Обавештавамо вас да смо допунско појашњење у вези радова на изградњи пешачке стазе дуж
бедема  од  моста  на  Ибру  до  Хале  спортова,  заведено  у  Јавном  предузећу за  уређивање
грађевинског земљишта “Краљево” под бројем 1398 од 20.04.2017. године, добили од Јавног
Водопривредног предузећа “Србијаводе”  Београд дана 20.04.2017.  године,  односно пошто је
Конкурсна документација објављена. Из тог разлога нисмо ни били у могућности да наведени
услов тражимо од понуђача,  па смо извршили допуну конкурсне документације и продужили
период за достављање понуда у року који је у складу са горе наведеним.

Питање 2 

Да  ли  мислите  да  је  изменом  предметне  конкурсне  документације  нарушено  начело
обезбеђивања  конкуренције  и  начело  једнакости  понуђача  садржаних  у  Закону  о  јавним
набавкама (члан 10.  и 12.)? Наиме стриктним тумачењем наведене измене и позивањем на
члан  112.  Закона  о  водама  и  Правилник  о  условима  у  погледу  техничко-технолошке
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опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области
управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци долази се
до закључка да је предметна јавна набавка ограничена на водопривредна предузећа која се
налазе на датом водопривредном подручју. То се изричито наводи у члану 112. став 4. Закона о
водама.
Такође и дати правилник у члану 6. став 2. наводи да: “ .... друго правно лице мора по основу
својине,  лизинга  или  закупа  да  поседује  техничку  базу  за  смештај  потребне  механизације,
машина  и  опреме која  се  налази  на  територији  дуж  сектора,  односно  хидромелиорационог
система  који  су  утврђени  оперативним  планом  за  одбрану  од  поплава  или  да  је  удаљена
највише  50  км  од  најудаљеније  тачке.”  Са  тим  у  вези  питамо  се  да  ли  тип  јавне  набавке
оправдава поменута начела или их редукује на водопривредна друштва у оквиру 50км од датог
подручја?
Напомињемо да сам Закон о јавним набавкама у члану 12. став 2. каже: “Наручилац не може да
одређује  услове  који  би  значили  националну,  територијалну,  предметну  или  личну
дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из класификације
делатности коју обавља понуђач.”

Одговор 2

Сматрамо да услов да понуђач поседује одговарајућу лиценцу за обављање специфичног посла
никако не може да буде сматран за нарушавање начела конкуренције и једнакости понуђача.
С обзиром да је издавање предметне лиценце регулисано Законом о водама и у надлежности
одговарајућег министарства,  односно Републичке дирекције за воде,  те да је  исти поменути
услов постављен од стране Јавног Водопривредног предузећа “Србијаводе” Београд, нисмо у
могућности да тумачимо и мењамо одредбе докумената које регулишу ову материју.

           КОМИСИЈА


