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Адендум бр. 2 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Појашњење конкурсне документације  
  

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 
68/15), ЈКП "Београд-пут" у својству Наручиоца, благовремено врши појашњење 
конкурсне документације за набавку шахтова, капа и решетки за водовод и 
канализацију (шифра 55/2020), на основу достављених сугестија у вези 
неправилности и недостатака у конкурсној документацији које гласе:            

"Сходно чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се 
благовремено, у својству заинтересованог лица у поступку јавне набавке - 
шахтови, капе и решетке за водовод и канализацију бр. ЈН 55/2020 за коју је 
Наручилац дана 08.10.2020. године на Порталу јавних набавки објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију. 
На основу увида у садржај предметне конкурсне документације и позива за 
подношење понуда, уочили смо одређене недостатке и неправилности на које у 
својству заинтересованог лица указујемо. Реч је о следећем: 
 
1. Текст, односно садржина позива за подношење понуда и конкурсне 
документације је писана латиничним писмом. 
Чланом 10. став 1. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/2006) 
је прописано да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и 
ћирилично писмо.  
Ставом 2. истог члана Устава Републике Србије је прописано да се употреба 
других језика и писама уређује Законом, на основу Устава. 
Сходно наведеном, молимо Вас да поштујете примену одредбе наведеног члана 
Устава Републике Србије, односно да позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију напишете ћириличним писмом, у складу са чл. 10. Устава 
Републике Србије.  
 
2. У одељку II конкурсне документације на стр. 5/45 "Подаци о предмету јавне 
набавке", Комисија Наручиоца је навела између осталог следеће: 
Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 
домаћег порекла ("Службени гласник РС", број 33/2013) ближе је уређен начин на 
основу којег се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку 
добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла. Упутством о поступку 
издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки 
("Службени гласник РС", број 73/2016) уређен је поступак издавања уверења о 
домаћем пореклу добара за понуду испоруке добара домаћег порекла, у поступку 
јавне набавке а ради остваривања права из члана 86. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 
Подсећамо Комисију наручиоца. Управа за јавне набавке је објавила саопштење 
(5.11.2018. године) у којем се наводи да је Споразум о стабилизацији и 
придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне 
стране и Р. Србије са друге стране, ратификован Законом о потврђивању 
Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране 
("Сл. Гласник РС - Међународни уговори", бр. 83/2008). 
Чланом 76. Споразума утврђена су правила у вези са јавним набавкама, те је у 
тачки 4. овог члана дефинисано да ће, након ступања на снагу Споразума, Р. 
Србија сваку предност домаћим предузећима изражену у цени, у периоду од 
наредних 5 година постепено смањити у складу са одређеном динамиком како 
следи у тој тачки, а да ће предност бити потпуно укинута најкасније до истека 
пете године од дана ступања на снагу овог споразума. 
Имајући у виду да је Споразум ступио на снагу 1. септембра 2013. године, рок за 
укидање предности дате домаћим понуђачима био је 1. септембар 2018. године. 
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Предност дата домаћим понуђачима, односно понуђачима који нуде добра 
домаћег порекла (а која се односи на све друге државе, не само државе 
потписнице Споразума) и начин њене примене дефинисани су у члану 86. ст. 1-4. 
ЗЈН, при чему је ставом 11. овог члана предвиђено да ће се преференцијална 
предност у поступцима јавних набавки у којима учествују - понуђачи из држава 
потписница Споразума примењивати сходно одредбама тог споразума. 
Како је чланом 16. ст. 2. Устава Р. Србије дефинисано да су потврђени 
међународни уговори саставни део правног поретка Р. Србије и непосредно се 
примењују, а имајући у виду и одредбу члана 86. ст. 11. ЗЈН, од 1.9.2018. године 
укида се свака предност за понуђаче из Р. Србије у поступцима јавних набавки 
услуга и радова, односно свака предност за понуђаче који нуде добра домаћег 
порекла у поступцима јавних набавки добара на понуђаче и добра из држава 
чланица Европске уније. 
С друге стране, Управа за јавне набавке указује на то да предност дата домаћим 
понуђачима у поступцима јавних набавки радова и услуга, односно понуђачима 
који нуде добра домаћег порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на 
државе које нису чланице ЕУ и даље се остварује у складу са одредбама члана 86. 
ст. 1-4. ЗЈН, а да се ова предност не примењује у односу на државе потписнице 
ЦЕФТА Споразума, сходно члану 86. став 10. ЗЈН. 
Сходно наведеном, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у 
садржини навода који се односи на остваривање права понуђача дефинисано чл. 
86. ЗЈН тако да ускладите наведени текст са чл. 16. став 2. Устава Републике 
Србије, а у погледу поштовања обавеза насталих потписивањем поменутог 
међународног споразума од стране Републике Србије, који је почео са применом 
дана 1. септембар 2018. године.  
Молимо Комисију наручиоца да отклони наведене уочене недостатке, односно да 
уреди предметну конкурсну документацију у складу са чл. 61. став 1. ЗЈН." 
 
Одговори:  
  
1. Наручилац је конкурсну документацију припремио у латиници, с обзиром да 

потенцијални учесници могу бити и понуђачи са територије Републике Србије и 
из региона, чиме се испуњавају начела обезбеђивања конкуренције и једнакости 
понуђача.   

 
2. Наручилац остаје при наводу из Одељка II конкурсне документације на стр. 5/45 

"Подаци о предмету јавне набавке" јер је став Канцеларије за јавне набавке 
следећи:  
"Споразум о стабилизацији и придуживању између европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 
стране ратификован је Законом о потврђивању Споразума о стабилизацији и 
придуживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране ("Сл. гласник РС" - Међународни 
уговори 83/2008). 
Чланом 76. Споразума утврђена су правила у вези са јавним набавкама, те је у 
тачки 4. овог члана дефинисано да ће, након ступања на снагу Споразума, 
Република Србија сваку предност домаћим предузећима изражену у цени, у 
периоду од наредних 5 година постепено смањити у складу са одређеном 
динамиком како следи у тој тачки, а да ће предност бити потпуно укинута 
најкасније до истека пете године од дана ступања на снагу овог споразума. 
Имајући у виду да је Споразум ступио на снагу 1. септембра 2013. године, рок 
за укидање предности дате домаћим понуђачима био је 1. септембар 2018. 
године. 
Предност дата домаћим понуђачима, односно понуђачима који нуде добра 
домаћег порекла (а која се односи на све друге државе, не само државе 
потписнице Споразума) и начин њене примене дефинисани су у члану 86. ст  
1-4. ЗЈН, при чему је ставом 11. овог члана предвиђено да ће се 
преференцијална предност у поступцима јавних набавки у којима учествују 
понуђачи из држава потписница Споразума примењивати сходно одредбама 
тог споразума. 
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Како је чланом 16. став 2. Устава Републике Србије дефинисано да су 
потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Републике 
Србије и непосредно се примењују, а имајући у виду и одредбу члана 86. став 
11. ЗЈН, од 1. септембра 2018. године укида се свака предност за понуђаче из 
Републике Србије у поступцима јавних набавки услуга и радова, односно свака 
предност за понуђаче који нуде добра домаћег порекла у поступцима јавних 
набавки добара, у односу на понуђаче и добра из држава чланица Европске 
уније. 
С друге стране, указујемо на то да предност дата домаћим понуђачима у 
поступцима јавних набавки радова и услуга, односно понуђачима који нуде 
добра домаћег порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на 
државе које нису чланице ЕУ и даље се остварује у складу са одредбама члана 
86. ст. 1-4. ЗН, а да се ова предност не примењује у односу на државе 
потписнице ЦЕФТА Споразума, сходно члану 86. став 10. ЗЈН." 

Приликом стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца 
руководиће се наведеним ставом Канцеларије за јавне набавке. Правилник о 
начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 
("Службени гласник РС", број 33/2013) донео је Министар финансија и привреде 
а на основу члана 86. став 12. Закона о јавним набавкама. Напомињемо да 
Комисија за јавне набавке Наручиоца није надлежна да усклађује одредбе 
Закона о јавним набавкама (конкретно чл. 86) са текстом Устава Републике 
Србије.  


