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Предмет: 

Одговор на први e-mail од 30.10.2013.године 

 

Поштовани, 

 
Искрено признајем да нисам схватила Ваш e-mail од 8:07  часова 30.10.2013. године  у 

коме наводите: “Vašim odgovorom odnosno konstatacijom: 
“Из горе наведеног не проистиче обавеза наручиоца да дефинише потрошњу енергије, 

ниво утицаја на животну средину, енергетску ефикасност и еколошке карактеристике 

деск топ рачунара.“ 

Grubo ste narušili ZJN član 13. :…., 

 a који се завршава  „најљубазнијом молбом да конкурсну документацију ускладимо да 

одговара ЗЈН”.  

 

Конкурсном документацијом, а пре свега ЗЈН је предвиђено да понуђач може тражити 

додатне информације и појашњења (члан 93. ЗЈН). Наведени допис не можемо сматрати 

ни захтевом за додатне информације ни захтевом за појашњења. 

 

Као што свакако знате, чланом 148. ЗЈН је регулисано да „захтев за заштиту права може 

да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у 

даљем тексту: подносилац захтева)”, а чланом  149. ставом 2.  и 3. ЗЈН  је регулисано да  

“Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања.”. 

 

Дакле, ако сматрате да је Учитељски факултет “грубо нарушио ЗЈН члан 13.” можете 

поднети захтев за заштиту права по процедури и на начин како то прописује ЗЈН. 

 

С поштовањем, 

Светлана Леви 

 

Предмет: 

Одговор на други e-mail од 30.10.2013. године 

 

Поштовани, 

Додатно ме је збунио Ваш e-mail од 9:28  часова 30.10.2013. године, дакле истог дана 

само око сат и по касније  у коме наводите: 

“ Poštovana, 

član 13 na koji se pozivate se nalazi u delu zakona kojim su definisana opšta načela javnih 

nabavki I kao takav on ne uređuju izgled i sadržaj tehničke dokumentacije.  

Drugi članovi zakona uređuju tehničku specifikaciju: 

Članom 70 Zakona o javnim nabavkama definisan su opšta pravila o tehničkim 

specifikacijama, članom 71 uređuje način određivanja tehničke specifikacije dok član 72 

uređuje način korišćenja tehničke specifikacije.   

Kako u člana 70 stavu 2. jasno stoji:” Tehnička specifikacija u slučaju nabavke DOBRA i 

usluga određuju karakteristike dobra ili usluge kao što su dimenzije, nivo kvaliteta, sigurnost, 

NIVO UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, POTROŠNJU ENERGIJE,…..” proističe 
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obaveza naručioca da definiše NIVO UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU i 

 POTROŠNJU ENERGIJE.  

Način na koji će te odrediti te tehničke karakteristike definisan je članom 71. U stavu 1. pod 

tačkom 2 definisano je da naručilac može definisati tehničke karakteristike u vidu 

karakteruistika ili funkcionalnih zahteva koji mogu uključiti I ekeološke karkteristike I 

zahteve u pogledu energetske efikasnosti  ali ne isključuje obavezu definisanja nivoa 

uticaja na životnu sredinu kao i potrošnju energije koja je propisana članom 70 

stavom2.” 

 

Ја се  нисам позивала на члан 13. ЗЈН што пажљивим прегледом наших мејлова можете 

закључити. Што се тиче другог дела Вашег дописа , могу само да поновим све што сам 

већ навела у претходном одговору. 

 

С поштовањем, 

Светлана Леви 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 


