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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
Израда  пројектно техничке документације  за изградњу објекта дсечије установе у Лозници 

За јавну набавку 19/2019 
 
 
 

1. Овим путем, као потенцијални понуђач у ЈН бр. 19/2019, желимо да укажемо на недостатак 
у Вашем плану јавних набавки. 

Будући да је чланом 51. ЗЈН предвиђено да је наручилац дужан да донесе годишњи план 
јавних набавки који садржи, између осталог, следеће податке: 

1) редни број јавне набавке 

2) предмет јавне набавке 

3) процењену вредност јавне набавке, итд. 

те да Ваша Трећа измена плана јавних набавки за 2019. годину, која је објављена на Порталу 
јавних набавки 14.03.2019. године не садржи предметну јавну набавку, молимо Вас да 
поступите у складу са поменутим чланом и унесете предметну јавну набавку бр. 19/2019 у 
поменути план јавних набавки за текућу годину. 

У складу са чл. 51. ст. 3. ЗЈН "... план јавних набавки, измене и допуне плана наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења." Како сте позив за 
подношење понуда за предметну јавну набавку бр. 19/2019 објавили на Порталу јавних 
набавки 15.03.2019. године, протекао је рок да извршите измену плана јавних набавки за 
текућу годину (у који ћете да унесете предметну јавну набавку) и исти објавите на Порталу 
јавних набавки. Уколико не поступите по наведеном, кршите одредбе чл. 169 ст. 3 тач. 5) ЗЈН 
у складу с којим ће се новчаном казном у износу од 200.000,00 динара до 1.500.000,00 динара 
казнити наручилац који "...не донесе план јавних набавки, не објави план јавних набавки или 
ако не поштује правила о сачињавању  
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Одговор:  

Средтсва за реализацију ове јавне набавке налазе се у плану јавних набавки под редним 
бројем 1.2.17. 

Појашњење које сте тражили не односи се на Конкурсну документацију  како је предвиђено 
чланом 63. Закона о  јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015). Такође вас подсећамо да наручилац није дужан да објави процењену 
вреднсот јавне набавке  што прописује члан 61. став 2. Закона о јавним набавкама. Такође вас 
подсећамо на члан 52. Закона о јавним набавкама који прописује да у изузетним случајевима 
, када јавну набавку није могуће унапред планирати  или из разлога хитности, наручилац 
може да покрене поступак  јавне набавке  и ако набавка није  предвиђена у плану јавних 
набавки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                          Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                                      Слађана Томићевић                                                                                

 
 
 
 
 
 
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


