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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке добара - набавка, испорука и монтирање јарбола, застава 

и грбова, шифра: ЈНМВ-2/2020 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио Захтев 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

добара - набавка, испорука и монтирање јарбола, застава и грбова, шифра: ЈНМВ-2/2020, 

којим су постављена следећа питања: 
 

Питање: број 1 „ Поштовани, Поводом Вашег јавног позива за Јавну набавку 

добара-набавка, испорука и монтирање јарбола, застава и грбова, шифра: ЈНМВ-2/20, 

желимо да Вам поставимо следећа питања: Позив је упућен са нагласком на НАБАВКУ 

добара, а у самој документацији се тражи и УСЛУГА монтаже јарбола и застава. Да ли 

због те чињенице: 

1) дисквалификујете све понуђаче који немају регистровану дизалицу са корпом за 

рад на висини и који су регистровани за набавку добара (застава и јарбола) иако по Закону 

о јавним набавкама, сви регистровани понуђачи за набавку добара уједно не морају уједно 

да буду регистровани и за пружање услуга (страна 4 конкурсне документације, цитирам: 

“да испуњава услов техничког капацитета, односно, да понуђач пре објављивања позива 

за подношење понуда има најмање једну регистровану дизалицу са корпом за рад на 

висини”)? 

2) објављени јавни позив бр. ЈНМВ 2/20 је у складу са Законом о јавним набавкама, 

с обзиром да се искључиво и недвосмислено тражи, цитирам: “Јавна набавка добара-

набавка, испорука и монтирање јарбола, застава и грбова, шифра: ЈНМВ-2/2020” (страна 

1 конкурсне документације), где се нигде јасно и неупитно не објави и потреба услуге 

демонтаже и нове монтаже јарбола и застава, а као посебна  ставка у Обрасцу структуре 

цена (стр.19 конкурсне документације)? 

3) је исправно у документацији наводити да је ово цитирам: “набавка мале 

вредности” (страна 1 конкурсне документације) када се нигде у документацији не тражи 

услуга монтирања јарбола и застава где се по Закону о јавним набавкама важе потпуно 

другачији (финансијски, пословни,технички и др.) услови који се траже од Понуђача, 

конкретно у овом Позиву где се не тражи пружање услуге демонтаже и монтаже јарбола, 

као и услуга монтаже застава, већ цитирам: “Набавка и монтажа комплет јарбола”...тачка 

2. стр.19 конкурсне документације, односно тачка 11. стр.19, цитирам: 

“Набавка,транспорт и монтажа Државне заставе Републике Србије”...)? 

4) а с обзиром на спецификацију материјала и чињеницу да нигде не фигурира, 

односно није наглашена услуга (у јавном позиву у конкурсној документацији) 

демонтажа/монтажа, па сам додатни услов поседовања регистроване ауто-дизалице са 

корпом за рад на висини није у логичној вези са објављеним предметом јавне набавке 

ЈНМВ 2/20, јер се експлицитно тражи само, цитирам: “Јавна набавка добара-набавка, 

испорука и монтирање јарбола,застава и грбова, шифра: ЈНМВ-2/2020” (страна 1 

конкурсне документације) ?” 

 



Одговор број 1: „Поштовани, у самом називу набавке имате дефинисано да се ради 

и о услугама монтирања јарбола, застава и грбова“. По Закону о јавним набавкама 

(„Службени гласник“, бр. 68/2015) у делу који се односи на мешовите набавке, чланом 6а 

је дефинисано да уколико предмет уговора о јавној набавци чини више предмета у смислу 

чл. 4-6. овог закона, предмет се одређује према основном предмету уговора. Уколико 

предмет уговора чине добра и услуге, односно услуге из Прилога 1. и друге услуге, 

основни предмет уговора јесте онај који чини већи део процењене вредности јавне 

набавке. 

 

Сходно наведеном, с обзиром да је се већи део процењене вредности односи на сама 

добра, а мањи део на услуге, тако је и дефинисан сам назив јавне набавке. 

 

Даље, сматрамо да Наручилац тражећи услов техничког капацитета у смислу једне 

дизалице са корпом, није онемогућио конкуренцију међу понуђачима, јер не видимо како 

би се предметна добра и могла постављати без дизалице са корпом.“ 
 

 

Питање број 2:“ Која је процењена вредности јавне набавке ЈНМВ-2/20“ 

 

Одговор број 2“ Наручилац није дужан да објави процењену вредност набавке“ 

 

Питање број 3: „под ставком 8. (конкурсна документација, страна 20) где стоји, цитирам: 

„Копље за заставу дужине 2,2м, није наведено од кога материјала треба да буде: 

прохомско, месингано, полирано дрвено или обично дрвено?“ 

 

Одговор број 3: „Копље за заставу дужине 2,2м, треба да буде лакирано дрвено копље“. 

 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће или 

грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне предлоге за 

унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више квалитетних понуда, 

али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени аргументима. 

 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу додатно 

образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки захтев 

детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком 

оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 2/2020 

 

 

  


