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Комисија за јавну набавку                                                                  
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр.ЈН 1.3.11/2019 – 
Реконструкција и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом 
Кнежевцу, објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица  

за додатним информацијама и појашњењима  
 
Дана 13.1.2020. године у 15:59 часова Општинска управа општине Нови Кнежевац, као 
Наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.11/2019 – Реконструкција 
и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем IV-404-47-17/2019 дана 14.1.2020. године), који гласи: 
 
 
Питање: 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) упућујемо Вам "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.11/2019 - Реконструкција и 
адаптација објеката Основне школе "Јован Јовановић Змај" у Новом Кнажевцу." 

1. На страни 20. конкурсне документације у делу 3) Технички капацитет, као један од доказа 
за технички капацитет је захтевана за опрему набављену до краја године која претходи 
години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних 
средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора 
бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка 
спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

С обзиром да је позив за подношење понуда за наведену јавну набавку објављен 24.12.2019. 
године, а јавно отварање понуда заказано за 23.01.2020. године, у којој години се спроводи 
наведена јавна набавка?  

Да ли се као релевантна година спровођења јавне набавке рачуна 2019. година кад је 
објављен позив за подношење понуда или 2020. година у којој је заказано јавно отварање 
понуда? 

На основу свега наведеног молимо вас да прецизирате за коју годину се тражи пописна 
листа, како би понуђачи могли да припреме исправну понуду? 
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Одговор: 

Предметна јавна набавка дефинисана је Планом јавних набавки наручиоца за 2019. годину, 
током које је донета Одлука о покретању поступка и објављен позив за подношење понуда, 
те се у складу са чланом 52. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) као година у којој се спроводи јавна набавка сматра 2019. година.  

У циљу отклањања свих недоумица а имајући у виду горе наведено, Комисија даје следеће 
појашњење везано за начин доказивања техничког капацитета – потребно је доставити 
пописну листу основних средстава на којој ће видно бити означена тражена техничка 
опрема, са даном 31.12.2018. године, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом понуђача. За тражену техничку опрему набављену током 2019. године, односно у 
години у којој се јавна набавка спроводи, потребно је доставити рачун и отпремницу. 

 

 

 
Комисија за јавну набавку 

                                                                                            М.П. 
бр. ЈН 1.3.11/2019 

 
 

                                                                                                             
 
                                                 


