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БЕЧЕЈ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац објављује одговор на питање 
заинтересованог лица у поступку јавне набавке Радови на уређењу бетонских прелаза 
преко канала – мостови, бр. 30/16

Питање:
У конкурсној документацији за јавну набавку радова бр. 30/16 - Радови на уређењу бетонских
прелаза преко канала – мостови, као обавезан услов се наводи да право на учешће у поступку
јавне  набавке  има  понуђач  ако  поседује важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање
делатности која је предмет јавне набавке – Да има важећу и одговарајућу лиценцу за обављање
послова у области управљања водама, издату у складу са чланом 112. Закона о водама („Сл.
гласник  РС“,  бр.  30/2010  и  93/2012)  и  Правилником  о  условима  у  погледу  техничко-
технолошке  опремљености  и  организационе  и  кадровске  оспособљености  за  обављање
послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих
лиценци („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012 и 57/2013).

Законом је прописано да увек када је посебним прописом предвиђено да је за обављање неке
делатности  потребна  дозвола  или  сагласност  одређеног  надлежног  органа,  а  предмет  јавне
набавке је управо та делатност,  наручилац мора од понуђача тражити да испуне услов тј.  да
докажу да имају потребну дозволу. 

Имајући у виду да предмет конкретне јавне набавке није делатност за коју је потребна дозвола
јер  су предмет  јавне  набавке  грађевински  а  не  водни објекти,  мишљења смо да  не  постоји
оправдан  разлог  за  постављање  оваквог  услова  и  логичка  веза  између  наведеног  услова  и
предмета јавне набавке.

Сматрамо да предметне радове квалитено могу да изведу и фирме које не поседују тражену
дозволу, јер она дефинитивно није неопходна за извођење истих!

Напомињемо да:

- је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, 

- не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова,

- је  наручилац  дужан да у свим фазама поступка обезбеди једнак положај свим понуђачима, 

-  не  може  да  одређује  услове  који  би  значили  дискриминацију  која  би  произилазила  из
класификације делатности коју обавља понуђач.

 

На  основу свега  наведеног  мишљења  смо  да  прописивањем  горе  поменутог  услова  кршите
основна начела прописана Законом о јавним набавкама, те сматрамо да наведени услов треба да
изоставите из конкурсне документације јер није неопходан за квалитетно извршење предметних
радова.



Одговор:

На основу Закона  о  водама  (Сл.  Гласник  РС,  број  30/10)  чланом  13.  су  дефинисани  водни
објекти, који у смислу овог закона, јесу грађевински и други објекти, који заједно са уређајима
који  им припадају  чине  техничку,  односно  технолошку целину,  а  служе  за  обављање  водне
делатности (у даљем тексту: водни објекти). Водни објекти су добра од општег интереса, осим
објеката које су правна и физичка лица изградила за своје потребе. 

Чланом 112 Закона је предвиђено да за послове:

1)  снабдевање  водом  за  пиће  системом  јавног  водовода;  2)  сакупљање,  одвођење  и
пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације; 3) спровођење одбране од поплава и
других облика заштите од штетног дејства вода; 4) старање о функционисању водних објеката и
система;  5)  одржавање  регулационих  и  заштитних  објеката  и  пратећих  уређаја  на  њима;  6)
одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; 7)  извођење санационих
радова  и  хитних  интервенција  на  заштитним  и  регулационим  објектима;  8)  праћење  стања
водних објеката; 9) други послови у складу са овим законом,

јавно предузеће или правно лице мора имати одговарајућу лиценцу.

Како су предмет јавне набавке водни објекти сагласност за спровођење јавне набавке и радова
над истим дато је Наручиоцу од стране ЈВП Воде Војводине под бројем I-5/1605 од 13.12.2016.
године у којем су јасно дефинисани услови, а то је и захтевање наведене лиценце.

Комисија за јавне набавке


