
  
 

  
 

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку Жарена жица 
Редни број набавке: ЈН 02/18 
Број: 2664 
Дана: 22.02.2018. године 

 
                                                                                           
Предмет: Питања и одговори на захтев за додатним  информацијама и 
појашњењима Конкурсне докуменатције 
           

   Наручилац је дана 21.02.2018. године на имејл адресу примио Захтев за 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Жарена жица“ у отвореном 
поступку, редни број набавке ЈН 02/18. Захтев је код Наручиоца заведен истог дана 
под бројем 2592.   
  
 
Захтев за појашњења:  
„Поводом расписивања JNVV 02/18 желимо да Вам упутимо захтев за следећа 
појашњења. 
Наиме, JNVV 02/18 сте расписали 19.02.2018., а рок за отварање сте навели 
06.03.2018. Рок од 15 дана од дана расписивања понуде до дана отварања није по 
Закону о јавним набавкама. Законски рок је минимално 30 дана.  
 
У вези са техничком спецификацијом а везано за позицију 3 (три) 
- паљена жица облик флах 1,75x2,8mm, тражимо појашњење о овом артиклу јер 

имамо сазнања да овог артикла нема на тржишту, па тражимо дa у Вашим 
просторијама извршимо увид у тражене артикл. Овај артикал се иначе провлачи 
кроз тендерску документацију годинама и само један добављач увек пролази, па 
имамо претпоставке да ове жице имате као узорак или је коришћен као заштитта 
за добијање јавних набавки код Вас. Уколико се наше сумње потврде 
(информације кажу да никад нисте куповали спорну жицу), тражићемо од 
надлежних органа да утврде колико и да ли се у прошлим годинaма испоручило 
тражене жице.“ 

 
Одговор Наручиоца:  
 
Поштовани, 
 
Чланом 59. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) прописано је да Наручилац може да објави претходно 
обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке.  

Чланом 95. став 2. тачка 2. Закона прописано је да рок за подношење понуда у 
отвореном поступку не може бити краћи од 15 дана од дана када је објављена позив 
за подношење понуда ако процењена вредност јавне набавке није већа од износа из 
чл. 57. Закона (250.000.000 динара за добра) и ако је Наручилац објавио претходно 



  
 

обавештење у року од најмање 35 дана, а највише 12 месеци пре објављивања 
позива.    
 С обзиром на то да је Наручилац дана 10.01.2018. године на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници објавио Претходно обавештење да има 
намеру да спроведе предметну јавну набавку и да је Позив за подношење понуда 
објављен дана 19.02.2018. године евидентно је да Наручилац одређивањем рока за 
подношење понуда 06.03.2018. године - 15 дана од дана објављивања Позива, није 
прекршио одредбе Закона.   
 

У вези са Вашим захтевом за појашњење позиције 3. из Техничке 
спецификације -  жица облик флах 1,75x2,8mm обавештавамо вас да можете 
извршити увид у наведени артикал у понедељак 26.02.2018. године на Градској 
депонији у Новом Саду.  

Потребно је да се најавите контакт особи Кости Мијићу, на број телефона 
064/849 – 8484 како бисте договорили време доласка. 

Такође је потребно да наведеном лицу предате Захтев за увид издат на Вашем 
меморандуму и потписан од стране овлашћеног лица.   

 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 
 

Комисијa за јавну набавку 


