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Наш знак: 639/3-1
ЈНОП 116/2019 Пожаревац, 25. април 2019. године 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама  («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015  и  68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон),  подзаконских  аката  Члан  6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у  поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова.  («Сл. гласник РС», број  29/13 и 
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке број 639 од 6.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 639/3 
од  25.3.2019.  године,  објављеног  дана  25.3.2019.  године,  у  складу  са  Чланом  55. 
Закона и конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:

Предмет:  Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 116/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне 
набавке; 

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН: 32350000 Делови аудио и видео опреме

Заинтересовано  лице које  је  преузело  конкурсну  документацију  у  поступку  јавне 
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 24.4.2019. године, електронском 
поштом, заведен од стране Наручиоца са бројем 1207 дана 24.4.2019. године, којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.
Питања:
‘’...1. U okviru konkursne dokumentacije, u delu Dodatni uslovi koje mora Ponuđač da ispuni, 
traži se: -da ima uveden sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001, sistem upravljanja zaštitom životne 
sredine ISO 14001 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001.
Imajući  u  vidu  veoma specifičan predmet  ove  nabavke –  Nabavka i  ugradnja  projektora  i  audio 
opreme u okviru bioskopskih sistema smatramo da se Naručilac tokom istraživanja tržišta upoznao sa 
činjenicom  da  u  Srbiji  postoji  veoma  mali  broj  specijalizovanih  firmi  koje  se  bave  isporukom  i 
ugradnjom ove vrste dobara, smatramo da se uvođenjem ovih dodatnih uslova narušava Načelo  
obezbeđivanja konkurencije što je suprotno članu 10, stav 1.
Nadalje Naručilac u okviru konkursne dokumentacije nije postupio u skladu sa Članom 76, stav 6 
Zakona  o  Javnim  nabavkama  odnosno  nije  argumentovao  logičnu  povezanost  ovako  zahtevanih 
dodatnih uslova sa predmetom Javne nabavke. 
S druge strane,  Naručilac  je,  u  cilju  obezbeđenja  kvalitetne  ponude  odnosno  izbora  kvalitetnog 
izvođača uveo i druge dodatne uslove kao što je radno angažovani inženjer sa licencom 453, da je od  
strane proizvođača ovlašćen da nudi predmetna dobra kao i da je odredio minimalan broj referenci –  
bioskopskih dvorana sa minimalnim kapacitetom.
Iz svega gore navedenog molimo da se dodatni uslov za postojanjem navedenih sistema ISO 9001,  
ISO 14001 i OHSAS 18001 izbriše iz konkursne dokumentacije.
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  наводе  претходно  достављеног.  Наведени  стандарди  тражени  као 
додатни услов предметне набавке биће избрисан кроз Измену конкурсне документације.



2. U okviru dodatnih uslova, deo: … II. da (Ponuđač) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim 
kapacitetom, Naručilac zahteva da se dostavi:  Izvod iz  kataloga ili  drugi dokument iz  kog se vide  
tehničke karakteristike ponuđenih dobara. Takođe se u delu „Uputstvo ponuđačima za sačinjavanje 
ponuda” navodi  da  „Nije  predviđeno odnosno dozvoljeno ponuđačima da dostavljaju  ponude ni  
delimično na stranom jeziku.  Ukoliko ponuđač u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da je deo  
ponude na stranom jeziku, odrediće ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog 
dela ponude na srpski jezik, overeno od strane ovlašćenog sudskog tumača. “
Katalozi i drugi dokumenti koji se odnose na predmetnu opremu su pretežno dosta obimni i sadrža 
po nekoliko desetina strana po svakom uređaju što za ovu nabavku može iznositi i više od stotinu 
strana  dokumentacije.  Takođe,  činjenica  je  da  se  u  ovoj  nabavci  radi  o  radi  o  opremi  koja  je  
inostranog  porekla,  i  to  visokoprofesionalnoj  opremi  za  koju  je  izvorna  tehnička  dokumentacija 
proizvođača pisana uglavnom na engleskom jeziku. Činjenica je i da su stručna lica koja se bave ovom 
vrstom  tehnologije  i  koja  će  ocenjivati  tehničku  ispravnost  ponude  odnosno  usaglašenost  
karakteristika ponuđenih dobara sa traženim, u svom profesionalnom radu svakako upućena skoro 
isključivo na originalnu literaturu na engleskom jeziku jer za ovu vrstu opreme ne postoje uputstva  
niti kataloška dokumentacija na srpskom jeziku.
Iz navedenih razloga a  u  saglasnosti  sa  Članom 18.  stavovi  1.  i  2.   Zakona o javnim nabavkama 
molimo  da  odobrite  da  se  katalozi  i  drugi  dokumenti  za  dokazivanje  ispunjenosti  tehničkih  
karakteristika mogu priložiti i na engleskom jeziku.
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  делимично  наводе  претходно  достављеног.  Делимична  Измена  и 
појашњење  прецизно,  биће  наведено  кроз  измену  конкурсне  докуметације  уважавајући 
претходно наведено.

3. U okviru konkursne dokumentacije,  deo „Uputstvo ponuđačima za  sačinjavanje  ponuda” 
navodi se da „Nije predviđeno odnosno dozvoljeno ponuđačima da dostavljaju ponude ni delimično 
na stranom jeziku.  Ukoliko ponuđač u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da je deo ponude na  
stranom jeziku, odrediće ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude  
na srpski jezik, overeno od strane ovlašćenog sudskog tumača. “
U slučaju da je ponuđač koji učestvuje kao samostalni ponuđač, član grupe ponuđača ili podizvođač,  
društvo registrovano van Srbije da li je prihvatljiva dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje 
zahteva iz Člana 75. članovi 1. do 4. a koja je pisana na hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku 
odnosno jekavici ili  ijekavici, kao razumljivim jezicima odnosno dijalektima veoma sličnim srpskom 
jeziku?
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  делимично  наводе  претходно  достављеног.  Делимична  Измена  и 
појашњење  прецизно,  биће  наведено  кроз  измену  конкурсне  докуметације  уважавајући 
претходно наведено.
 
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог  лица,  појашњење постаје  постају  саставни  део  раније   објављене 
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају у складу 
са  Позивом  за  достављање  понуда,  Конкурсне  документације  и  одговора  као  и 
појашњења дата у поступку спровођења поступка предметне јавне набавке.

Уједно Вас обавештавамо,  појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници  Наручиоца  без  измене  конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда.


