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Комисија за јавну набавку                                                            Свим потенцијалним понуђачима 
 
 

Набавка ЈН 01/2020 – Електрична енергија 2020 
 

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), за 

јавну набавку добара број ЈН 01/2020 Електрична енергија 2020, наручилац ЈКП Водовод Зајечар у 

предвиђеном року од 3 дана, даје следећа појашњења на захтев од стране заинтересованих лица: 

Питањe 1: 

У позиву за подношење понуда нисте назначили процењену вредност јавне набавке. Имајући у виду да 

је процењена вредност јавне набавке веома битан податак, јер може одлучујуће утицати на одлуку 

понуђача да ли ће поднети понуду или не, као и да информисање понуђача о процењеној вредности 

јавне набавке може спречити непотребно одуговлачење поступка, односно обуставу поступка услед 

подношења свих неприхватљивих понуда, као и излагање додатним трошковима, молимо Вас да нас 

обавестите о процењеној вредности јавне набавке. 

 

Одговор 1: 

 

На основу актуелног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: Закон) као и подзаконсих аката обавештавамо Вас о следећем: 

Члан 51. Закона говори да је наручилац дужан да донесе годишњи план набавки, који између осталих 

елемената садржи и процењену вредност набавке и да тај исти план објави у року од 10 дана од дана 

доношења на Порталу јавних набавки.  

Такође Закон у прилогу 3Б – Садржина огласа о јавној набавци (Позив за подношење понуда) садржи 

19 ставки међу којима не постоји процењена вредност.  

Што се конкурсне документације тиче, Закон у чл. 61 став 2. јасно говори да наручилац није дужан да 

објави процењену вредност јавне набавке.  

Дакле, процењену вредност јавне набавке Наручилац је дужан да објави само у Плану јавних набавки и 

ни у једном другом документу.  

Наручилац ЈКП Водовод Зајечар нема намеру да прикрива процењену вредност набавке, већ је  
поступио у складу са одредбама Закона и исту објавио у Плану јавних набавки на позицији Добра 1.1.1. 
- Електрична енергија 2020, а исти документ објавио на следећим адресама: 

 Интернет страници наручиоца http://www.vodovodza.rs/files/PlanZaPortal-vodovodza2020.pdf  
 Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=150445 

 

 

___________ . _______________ 

  

 
У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на: 

 порталу јавних набавки и 
 интернет страници наручиоца  

 
 
У Зајечару, 
Дана:30.01.2020. 

 Комисија за јавне набавке 
     Синиша Радовановић 

 

 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 
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