
1/2 
 

 
Комисија за јавну набавку                                                            Свим потенцијалним понуђачима 
 
 

Набавка ЈНМВ 01/2018 – Услуге осигурања 
 

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 услуга број ЈНМВ 01/2018 Услуге осигурања, наручилац ЈКП Водовод Зајечар у 

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

Питањe 1: 

ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је на страни 7. конкурсне документације као додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке под пословним капацитетом одредио: 

- Да понуђач поседује пословницу у месту наручиоца – граду Зајечару. 

Која је логичка веза овако постављеног додатног услова за учешће у предметном поступку јавне 

набавке да понуђач има пословницу у месту наручиоца (Зајечар)? 

Истичемо да је овако одређен услов за учешће у поступку јавне набавке (да понуђач поседује 

пословницу у Зајечару) дискриминишући и није у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Према одредбама Закона о осигурању (Сл. Гласник Републике Србије број 139/2014) Народна банка 

Србије којој је поверен надзор над обављањем делатности осигурања, одлуком ближе прописује доказе 

о прописаној организационој кадровској и техничкој оспособљености друштва за осигурање као услов 

за добијање дозволе за обављање послова осигурања ..... 
 

Одговор 1: 
 

- НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОБРИСАТИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Да понуђач поседује пословницу у месту наручиоца – граду Зајечару. 
 

_______________ . _______________ 

  

Питањe 2: 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ 

КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Наручилац је у делу конкурсне документације на страни 10 „Елементи критријума на основу којих ће 

наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом“ одредио да ће у случају када постоје две или више понуда са истом ценом уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Резервни критеријум  „жреб“ никако не говори о квалитету појединачних понуда за конкретан поступак 

јавне набавке, нити је у вези са извршењем конкретног уговора о јавној набавци, па стога не постоји ни 

логичко оправдање да исти буде одређен као елемент критеријума на основу којег ће Наручилац донети 

одлуку о додели уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. 

 

Одговор 2: 

  

Наручилац неће променити резервни критеријум „жреб“, јер се исти налази као могућност у моделу 

израде конкурсне документације те упућује потенцијалне понуђаче на сајт Управе за јавне набавке 

односно следећи линк: http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models  - Модел конкурсне документације за 

поступак јавне набавке мале вредности.  

Наручилац ће избрисати реченицу из дела тачке 2. Елементи критеријума, на страни 10/30 Конкурсне 

документације због случајног пропуста и то: „Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке“. 
_______________ . _______________ 

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 

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models
http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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Питањe 3: 

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Наручилац је у позиву за подношење понуда као рок за подношење понуда одредио 15.02.2018. године. 
Такође, у Позиву је истакао да ће се јавно отварање понуда обавити последњег дана рока за 
подношење понуда, односно дана 15.02.2018. године. 
Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. Гласник РС“ бр. 43/201, 
101/2007 и 92/2011) Сретење – Дан државности Србије је државни празник  и празнује се 15 и 16 
фебруара ...... 
 

Одговор 3: 

 

Наручилац је 07.02.2018. већ објавио Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава  на 
први радни дан после државног празника односно 19.02.2018. 
 

_______ . _______ 
 
 

У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на: 
 порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца  

 
 
У Зајечару, 
Дана:08.02.2018. 

  

 Комисија за јавне набавке 

     Синиша Радовановић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


