
 

Датум: 22.12.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     

 По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности  чији су предмет добра  „ЛИЧНА 

ЗАШТИТНА ОПРЕМА “, редни број јавне набавке 1.1.36/2017, Наручилац у складу са чланом 

63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

 

Питање 1:  

 
Uvidom u tehničku specifikaciju može se utvrditi da je Naručilac za svako dobro zahtevao da bude 

izradjeno u skladu sa zahtevanim standardom. Članom 71. stavom 1. tačkom 1 ZJN propisano je da 

Naručilac odredjuje tehničke specifikacije na jedan od sledećih načina 1) sa pozivanjem na tehničke 

specifikacije iz člana 70. ovog zakona i na srpske , evropske, medjunarodne  ili druge standarde i srodna 

dokumenta, tako da svako pozivanje mora da bude praćeno rečima "ili odgovarajuće". 

 

Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako što će u okviru tehničke specifikacije u delu 

gde zahteva da dobro bude izradjeno u skladu sa propisanim standardom da navede "ili odgovarajuće". 

Način kako je Naručilac propisao načinio je bitnu povredu člana 71. stava 1. tačke 1. ZJN jer pozivanje na 

standarde nije praćeno rečima "ili odgovarajuće". 

 

Članom 61. Zakona o javnim nabavkama propisano je "Naručilac je dužan da pripremi konkursnu 

dokumentaciju tako da ponudjači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu". 

Kako konkursna dokumentacija nije sastavljena tako da ponudjači mogu na osnovu nje da pripreme 

prihvatljivu ponudu, molimo Naručioca da  shodno članu 63.ZJN izmeni konkursnu dokumentaciju, tako 

da otkloni nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji i istu sastavi u skladu sa Zakonom o 

javnim nabavkama i podzakonskim aktima. 

Napominjemo da ovim zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije 

ukazujemo naručiocu na nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Одговор 1 :  
 
Врши се измена конкурсне документације тако што се у делу техничке спецификације где се захтева да  

добро  буде у складу са траженим европским  стандардом  наводи „или одговарајуће“  . 

Позивање да добро буде у складу са српским стандардом не прати навођење речи  „или одговарајуће“  

јер је он обавезан и примењује са као технички пропис . 

 

 

Врши се  измена и допуна конкурсне документације и продужење  рока за подношење 

понуда  на 27.12.2017.године до 12:00 ч . 

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.36/2017  


