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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.7 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 06.05.2017.године, у 

писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног система за 

дојаву пожара у згради Скупштине АПВ ( ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога су постављена 

следећа питања: 
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 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

          1.Чланом 71. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) регулисано је да наручилац одређује техничке спецификације 

на један од следећих начина: 1) са позивом на техничке спецификације из члана 70. и на 

српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако 

позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће“….. 

           Ставом 6. истог члана регулисано је да изузетно од одредбе става 1. тачка 1), ако 

се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује 

се као технички пропис, без навођења речи „или одговарајући“, док је ставом 8. истог 

члана регулисано да је у случају из става 6. Наручилац дужан да прихвати и други 

стандард који испуњава захтеве српског стандарда, као и доказе који то потврђују. 

            С обзиром на наведено нисмо прекршили Закон о јавним набавкама. 

            2.Наручилац  је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке 

карактеристике. Понуђач може понудити одговорајућа добра, која морају имати исте или 

боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној 

документацији. 

          3. Наручилац је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке 

карактеристике. Понуђач може понудити одговорајућа добра, која морају имати исте или 

боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној 

документацији. Према нашем сазнању тражени услов није дискриминаторски, а 

Наручиоцу смањује трошкове одржавање система. 

           4. У циљу бољег разумевања захтева наручиоца указујемо да смо у Конкурсној 

документацији навели да тражена централа треба да има могућност да се може умрежити 

са другим централама које могу бити адресабилне, конвенционалне или централе за 

управљање гашењем пожара.  

            Измене бр.2 Конкурсне документације објављене су на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 21.04.2017.године. 

           5.Изменом бр.2 Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца  дана 21.04.2017.године извршена је измена 
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ставке 1. из Техничке спецификације. 

          6. Историја догађаја је важна за коришћење система и његово одржавање. 

Наручилац је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке 

карактеристике. Понуђач може понудити одговорајућа добра, која морају имати исте или 

боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној 

документацији. 

    
             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
   

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

