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Број: 01-01-36/2018._15 

Датум:10.09.2018.  

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОТЛОВА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-36/2018. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке: Набавка котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-

36/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересованo лицe у поступку јавне набавке: Набавка котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, 

редни број набавке 01-01-36/2018. обратила су се дана 07.09.2018. Наручиоцу са захтевом број 01-01-

36/2018._14 путем електронске поште,за појашњењем у вези са припремањем понуде.  

 

Питањe заинтересованог лица  

 

 U odgovoru na prvo pitanje koje se odnosi na rok za dostavu dokumentacije odgovorili ste sledeće: „Rok za 

podnošenje ponuda: 15 dana od dana objavljiva  

nja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u skladu sa čl. 95 st. 2 tačka 2. ZJN.“  

Član 95. Stav 2 tačka 2. ZJN glasi:  

„Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, odnosno prijava u restriktivnom i kvalifikacionom postupku 

i konkurentnom dijalogu ne može biti kraći od: 2) 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje 

ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac 

objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.“  

Član 57. ZJN glasi:  

“Oglasi o javnoj nabavci objavljuju se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.  

Oglasi o javnoj nabavci čija je procenjena vrednost veća od javne nabavke male vrednosti iz člana 39. ovog 

zakona, objavljuje se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa.  

Na visinu naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza 

propisa, saglasnost daje Vlada.  

Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 250.000.000 dinara za dobra i usluge i 500.000.000 dinara za 

radove, naručilac je dužan da oglas o javnoj nabavci iz člana 55. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona objavi i na 

stranom jeziku, koji se obično koristi u meĎunarodnoj trgovini u oblasti iz koje je predmet javne nabavke.  

Naručilac koji ne poseduje internet stranicu nije dužan da formira internet stranicu radi objavljivanja oglasa o 

javnoj nabavci.”  

 

S obzirom da ste poziv za javnu nabavku postavili na portalu javnih nabavki dana 30.08.2018. godine, da na 

portalu niste objavili obaveštenje o javnoj nabavci minimum 35 dana ranije u odnosu na dan otvaranja ponuda 

molimo vas da postupite u skladu za ZJN i da se uskladite sa čl. 94 stav 1., čl. 95. Stav 1 tačka 2. ZJN i 

produžite rok za podnošenje ponuda na minimum 30 dana od dana objavljivanja poziva. 
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Одговор Наручиоца 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 1) и члана 59. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац је дана 08.02.2018. број 01-05-3/2018-1 објавио Претходно 

обавештење за поступке јавних набавки за потребе ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац за 2018. Годину 

истовремено на Порталу јавних набвки и интернет страници Наручиоца. 

На позиција број 25 Набавка нових котлова /Претходног обавештења налази се предмет јавне набaвке  

која се спроводи у отвореном поступку сходно члану 32.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

 

Наручилац напомиње да је информација доступна на Порталу Јавних набавки избором Предметне 

набaвке опција Претходно обавештење:Јавне Набавке-Добра 2018. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен 14.09.2018. до 10.00 часова сходно члану 63. став 5.ЗЈН. 

 

        

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


