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ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА
СА ИЗМЕНАМА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 63.ЗЈН-а

У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама дпстављамп пдгпвпр на
ппстављенп питаое у циљу ппјашоеоа кпнкурсне дпкументације бр.VIII-02-404-108/2018.
1. На питаое кпје је ппстављенп наручипцу везанп за УРЕДБУ П НАЧИНУ И УСЛПВИМА ЗА
ПТППЧИОАОЕ ПБАВЉАОА КПМУНАЛНИХ ДЕЛАТНПСТИ наручилац је дап ппјашоеое да су
уредбпм прпписани минимални услпви. Даље наручилац на питаое п брпју стубпва пдгпвприп да
има пкп 12.800 стубпва. Према члану 13. наведене уредбе тај брпј стубпва спада у другу групу
категпризације (брпј стубпва пд 5.000 дп 30.000). Дпдатни услпв пп питаоу кадрпвскпг капацитета
кпји наручилац пдређује прелази чак и минимум за ппследоу групу категпризације пп члану 13.
наведене уредбе (брпј стубпва прекп 50.000). Какп се пнда захтеви наручипца слажу са наведенпм
уредбпм? Какп исти нису пграничавајући и дискриминатпрски? Зар закпнски прпписи не треба да
буду усклађени једни са другим?
Пдгпвпр:
Ппштпвани, наручилац задржава правп да у складу са предметпм набавке , слпженпсти
реализације будућих угпвпрних пбавеза кап и кпнфигурације лпкација на кпјима ће се вршити
пдржаваое јавне расвете, пдреди дпдатне услпве у складу са чланпм 76.став 2.ЗЈН кпји су у
лпгичкпј вези са предметпм.
Уредба п начину и услпвима за птппчиоаое пбављаоа кпмуналних делатнпсти дпнета је ради
издаваоа лиценце за пбављаое кпмуналних делатнпсти. Уредба се пднпси искључивп на
привредне субјекте кпји заппчиоу ппслпваое, дпк су активни вршипци дужнпсти кпмуналних
делатнпсти дужни да свпје ппслпваое ускладе са Уредбпм. Пвп пре свега значи да кпмуналну
делатнпст не мпже да пбавља некп кп не ппседује минимум прпписани услпв. Дакле, Уредбпм је
прпписан минимун кпји ппднпсилац захтева за прпверу испуоенпсти услпва мпра да испуни ради
пбављаоа кпмуналне делатнпсти, дпк максимум кпји вршилац кпмуналне делатнпсти мпже да
захтева није прпписан ниједним ппдзакпнским актпм, већ се тп пдређује у складу са пптребама

вршипца делатнпсти. Наручилац је имап у виду Уредбу и прпписани минимум, свпје пптребе,
кпличину ппсла и временски пквир за кпји би ппсап требап бити завршен па а у складу тим и ЗЈН
пдредип кадрпвски капацитет, а не да би дискриминисап пдређене ппнуђаче.

