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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, за поступак јавне набавке мале вредности бр. 05-2/19-20 – Услуге
мобилне телефоније (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и
зеленило“ из Зрењанина, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање/указивање бр. 1:
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (“Сл.
гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи,
уговори и остала документа) која доставЉају привредна друштва односно предузетници
су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно
предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце из
конкурсне документације оверавају печатом. Сходно наведеном, молимо вас да потврдите
да недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као
неприхватљиве.
Одговор на питање бр. 1:
Предочавамо заинтересованом лицу да захтев из конкурсне документације у вези
печатирања образаца из понуде није супротан позитивним прописима, тим пре јер у
поменутој измени посебног прописа какав је Зaкoн o приврeдним друштвимa ("Сл. глaсник
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РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 - у даљем тексту:
ЗОПД) у члану 25. став 4. јасно стоји: "Приликoм зaкључивaњa прaвних пoслoвa, oднoснo
прeдузимaњa прaвних рaдњи oд стрaнe друштвa, судoви, држaвни oргaни, oргaнизaциje и
лицa кoja вршe jaвнa oвлaшћeњa, кao и другa прaвнa лицa, нe мoгу истицaти примeдбe у
пoглeду нeкoришћeњa пeчaтa, нити сe истe мoгу истицaти кao рaзлoг зa пoништaj,
рaскид, oднoснo нeпунoвaжнoст зaкључeнoг прaвнoг пoслa, oднoснo прeдузeтe прaвнe
рaдњe, чaк и у случajу кaдa je интeрним aктимa друштвa прoписaнo дa друштвo имa и
кoристи пeчaт у пoслoвaњу“, док са друге стране у самој садржини конкурсне
документације ни једном речју није наведено да ће изостанак печата правног лица или
предузетника као понуђача, са предвиђеног места у обрасцу, довести до оцене такве
понуде као неприхватљиве, нити је та чињеница наведена као она коју ће Наручилац
сматрати за битан недостатак понуде. С тим у вези, не постоји бојазан за
заинтересована лица која у свом пословању не користе или само приликом
подношења понуде у предметној јавној набавци планирају да не користе печат, да ће
исто проузроковати оцену њихове понуде као неприхватљиве. Такође, не мање битно
је навести да је ЗОПД посебан пропис који децидно уређује употребу печата, те се као
такав има применити чак и на случајеве који су у интерним актима другачије нормирано,
што довољно говори о његовој правној снази.
Међутим, упозоравамо сва заинтересована лица да не можемо утицати на оцену
валидности појединих доказа, а посебно оцене валидности и наплативости средства
обезбеђења достављеног за добро извршење посла од стране (будућег) добављача, ван
оцене истих од стране њихових издаваоца. Другим речима, у случају да као средство
обезбеђења за добро извршење посла буде достављена меница која није оверена печатом
(само је потписана), Наручилац ће се, пре него ли крене у реализацију уговора, обратити
пословној банци која је ту меницу издала, да ли је иста наплатива. Све то из разлога јер је
Наручиоцу позната пракса пословних банака када су средства обезбеђења у питању, а у
светлу чињенице најновијих измена ЗОПД, која се састоји у томе да сам клијент мора
најавити и уговорити да у будућем пословању са банком неће користити печат друштва, те
уколико то не учини банка и само средство обезбеђења неће сматрати наплативим. Када се
томе додају и одредбе посебног прописа који регулише поменуто средство обезбеђења као
хартију о вредности - Закон о меници ("Сл. лист ФНРJ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРJ", бр.
16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa
пoвeљa), из којих ћемо установити да меница као строго формалан правни посао мора
садржати све у њему наведене битне елементе, а међу њима и потпис издаваоца,
закључујемо да је потпис издаваоца неопходан, док ће се (не)оверавање исте ценити
из одговора пословне банке тог привредног друштва.

2

Осим што се на описан начин непогрешиво утврђује чињенично стање и испуњење
сврхе средства обезбеђења, сматрамо да се и на правилан начин примењује материјално
право, као и да се обезбеђује заштитиа пословних интереса наручиоца.

Питање/указивање бр. 2:
У оквиру КД на страни 8 наводи се да је потребно обезбедити услугу мобилне
телефоније за најмање 151 претплатнички број у оквиру групе (за кориснике запослене
код наручиоца), уз могућност да се, у случају потребе наручиоца, број претплатничких
бројева повећа,док се на страни 23 наводи да је потребно обезбедити услугу мобилне
телефоније за најмање 137 претплатничких бројева у оквиру групе (за кориснике
запослене код наручиоца), уз могућност да се, у случају потребе наручиоца, број
претплатничких бројева повећа.Молимо Наручиоца да појасни о ком броју
претплатничких бројева се тачно ради.
Одговор на питање бр. 2:
Када је у питању ово указивање заинтересованог лица, Наручилац ће кроз измену
конкурсне документације у вези члана 63. став 5. ЗЈН, ускладити наведену несаобразност,
са својим потребама.
Питање/указивање бр. 3:
Молимо Наручиоца за потврду да понуђачи исказују цене у својим понудама на две
децимале, с обзиром на то да се у Закону о Народној банци Србије члан 53. став 1. наводи
да је „Новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара"
Одговор на питање бр. 3:
Слично као и код одговора на прво питање и овде је случај о посебном пропису
чије би се одредбе, у случају да настану одређене недоумице у том смислу, свакако
примениле, међутим како би у потпуности Наручилац био недвосмислен и јасан по том
питању, изменом конкурсне документације ће изричито дефинисати да ће заокружење
бити вршено на две децимале, односно да су понуђачи дужни да искажу цену на највише
две децимале.
Комисија за ЈН ОП бр. 05-2/19-20

Напомена:Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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