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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  

 
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 21.9.2019. године, у 21:32 часова, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Кнежевац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем 25/6-2019 дана 22.11.2019. године), који гласи:  
 
 
Питање:  

1. На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, наручиоцу посла указујемо на 
недостатке у конкурсној документацији. 
 
Од наручиоца посла тражимо да у делу пословног капацитета уместо текста: "да је 
понуђач у последње 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. години) успешно гасификовао 
најмање три објекта на различитим локацијама – изградио и пустио у рад мерно 
регулациону станицу, унутрашњу гасну инсталацију и монтирао гасне генераторе за 
спољашњу монтажу (BOX котларнице) снаге веће од 200 kW". 
 
Наведе текст: "да је понуђач у последње 4 (четири) године (2016., 2017., 2018. и 
2019 години) успешно гасификовао најмање три објекта на 
различитим локацијама – изградио и пустио у рад мерно регулациону 
станицу, унутрашњу гасну инсталацију и монтирао гасне генераторе за 
спољашњу монтажу (BOX котларнице) снаге веће од 200 kW".  
 
За овај захтев постоји упориште у члану 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама. Тиме се постиже већа конкуренција, што је обавеза наручиоца посла, да 
омогући већу конкуренцију у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама и 
недискриминишу се понуђачи који имају изведене тражене радове у 2019. години, 
што је такође обавеза наручиоца посла. по члану 76. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
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Ако наручилац посла не уважи наш захтев били би принуђени да поднесемо захтев за 
заштиту права, ради поступања наручиоца супротно члановима 10. и 76. Закона о 
јавним набавкама. 

 
 
Одговор: 

1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. У том смислу биће 
извршена измена конкурсне документације. 
 
 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 

бр.ЈН 1.3.1/2019 


