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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-121-8/19-IV oд 11.12.2019.године, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-121-4/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-121-8-1/19-IV 

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката-Свлачионице 

ФК "Партизан" из Витојеваца 

 

1 

ПИТАЊЕ: 

 

Поштовани, 

с обзиром да сам заинтересован за учешће у предметној јавној набавци, а у сладу са 

тачком 13.9. конкурсне документације за исту, молим Вас да ми доставите додатне 

информације и појашњења, односно:1.Информацију о процењеној вредности за предметну 

јавну набавку, а у вези са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(("Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/2010).  

     Напомињем да према члану 11. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Ви као наручилац сте дужни да обезбедите јавност и 

транспарентост поступка јавне набавке поштујући, али не ограничавајући се само на 

обавезе из овог закона.      Уколико сте става да недајете информације о процењеној 

вредности, поред напред наведених законских упоришта, подсећам Вас на праксу и донета 

Решења:http://www.poverenik.rs/yu/2011-05-24-07-58-08/2134-interes-javnosti-za-

оbjavljivanje-procenjene-vrednosti-javne-nabavke.html, 

http://www.poverenik.rs/images/stories/stavovi-i-misljenja/odluka-poverenika/je-li-informacija-

od-javnog-znacaja/07-00-02350-2010-03.pdf 

 

ОДГОВОР: 

 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15и 68/15) ни једним 

чланом не прописује обавезу Наручиоца да објави процењену вредност јавне набавке, јер 

се иста наводи као један од података у оквиру Одлуке о покретању поступка.Oпштинска 

управа Општине Рума, као Наручилац, дужан је да поступак јавне набавке спроводи у 

свему на начин прописан Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/15и 68/15). Понуда за јавну набавку се може припремити и без сазнања о 

процењеној вредности набавке, те нисмо у законској обавези да у овој фази поступка 

објавимо процењену вредност набавке, која ће, сходно одредбама Закона о јавним 

набавкама, бити објављена приликом отварања понуда. 

Такође, Наручилац је објавио у прилогу 4 да постоји пројектно техничка документација и 

могуће је извршити увид у исту као и обићи локацију на којој ће се објекат градити. 

2 ПИТАЊЕ: 
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Појашњење како у Обрасцу структуре цене (прилог 8) конкурсне документације, у укупној 

вредности радова без и са ПДВ-ом (на страни 47/72) урачунати Грађевинске радове који се 

односе на водовод и канализацију, Монтерске радове а) Водовод, Канализација и Санитани 

елементи, обзиром да се те ставке не налазе у Рекапитулацији на страни 47/72? 

ОДГОВОР: 

Одговор на ово питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације 404-121-

9/19-IV 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-121-5/19-IV 


