
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа Лајковац 

Број: 404-197/IV-19 

Број ЈН: 79/19 

Датум: 01.08.2019. године 

 

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац 

Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332 

 

 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 79/19 Одржавање 

јавне расвете са материјалом 

ПИТАЊA: 
 

Поштовани, 

у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈН број 79/19 –

 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ, указујемо вам на уочене 

недостатке у конкурсној документацији: 

  

на постављено питање потенцијалног понуђача да је уочено да предмер садржи 

две табеле материјала и то сличне и да то изазива конфузију код понуђача 

наручилац на то питање даје још конфузнији одговор који у најмању руку нема 

везе са везом. Наручилац одговара да се руководио  приликом израде табела 

расположивим залихама материјала односно што се могло и претпоставити – 

значи једна табела представља залиху материјала којим располаже наручилац. 

Какве то везе има са потенцијалним понуђачем, то шта наручилац има у 

магацину. То може бити само податак за евентуални збир у табели рада а не и за 

давање понуде. НЕ МОЖЕ И НЕЋЕ ПОНУЂАЧ КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ 

ДАВАТИ ЦЕНУ ЗА МАТЕРИЈАЛ КОЈИ НАРУЧИЛАЦ ИМА НА МАГАЦИНУ 

– наручилац има тај материјал и неће га набављати само га може уграђивати. 

Такође, постојање две скоро исте табеле исте ставке различите количине 

довешће до ситуације да потенцијални понуђач за исту ствар у једној табели 

напише цену 2000 динара а у другој табели 1 динар и на основу тога победи на 

тендеру. Како ће и на који начин наручилац размрсити ситуацију када тај исти 

почне да ради и фактурише материјал, по којој цени – по 2000 или по 1 динар? 

По ком правном леку и статуту ће то наручилац да реши? У тој ситуацији 

наручиоцу не помаже ни чувена изрека „Сила Бога не моли“. Са пуним правом 

ће извођач константно фактурисати цену од 2000 динара. Према томе, ни у 

једном тендеру не може постојати једна иста позиција на два места осим ако 

наручилац неће на овај начин да направи забуну и да на овај начин изврши 

манипулацију и да предност жељеном понуђачу. 
Захтевамо да се изврши корекција и да се једна табела избаци из понуде, у 

супротном поднећемо захтев за заштиту права и обавестити надлежно 

министарство. 

 

 

 



ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације и продужити рок за 

подношење понуда 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр 79/19 Одржавање јавне расвете са материјалом 

 

Датум: 01.08.2019. године 

 

 


