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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404-376/2018-IV 

Датум: 05.10.2018. године 

Апатин 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин  објављује: 

 

Oдговор на допис са примедбама 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 45/2018  

 

Додатне информације и појашњења 

 

 Потенцијални понуђачи су за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана 

04.10.2018. године доставили Захтев за додатним информацијама: 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ: 1 

 

У тендерској документацији, на страни 4, Наручилац је определио рок  за доставу добара ( Партија 2. 3. 4.) не 

може бити дужи од 30 дана.  

Обзиром да се Партија II односи на комплекс дечијег игралишта типа “Бугло” који је производ иностраног 

произвођача из Пољске, тај производ захтева дужи рок испоруке, те Вас молимо да продужите рок за испоруку 

добара на минимум 60 дана. 

 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 

 

Зашто Наручилац за композицију за дечије игралиште из Партије II, није тражио од понуђача да доставе 

сертификат ЕН 1176? 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и мења се рок испоруке за партију II са првобитно 

одређених 30 дана на минимум 60 дана. 

2. Наручилац прихвата сугестију и од понуђача захтева да доставе сертификат ЕН 1176 и за партију II. 

 

ПИТАЊЕ:  

У предмеру и предрачуну радова у партији број II сте навели опис играчке Бугло 7116 са тачно одређеним 

димензијама. 

Навођењем одређених димензија фаворизујете само једну фирму, што је у супротности са Законом о јавним 

набавкама, Начело ограничавања конкуренције. 

 

 У складу са чланом 70. ЗЈН Техничке спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике 

добара или услуга као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, 

сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током 

коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима) и оцену 

усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као што су назив под 

којим се производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и 

етикетирање, производни процес и процедура оцене усаглашености. 

Такође у складу са чланом 71. ЗЈН Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина: 
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1) са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона и на српске, европске, међународне или друге 

стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима "или одговарајуће"; 

Наручилац је одредио техничку спецификацију у складу са ЗЈН.  

 

• Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним  

изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 45/2018 

 


