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Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 
Број: 404-25-10/2020 
Датум: 25.03.2020. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном 
поступку број Д ОП 15/20, образована Решењем од стране Наручиоца даје: 
 
Одговоре на постављена питање за јавну набавку у отвореном поступку број Д ОП 
15/20 – „Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за 
реконструкцију постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и 
изградња новог топловода и топлотних подстаница за потребе грејања 
гимназије „Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“. 
 
Питање број 1: 
Да ли доказе о испуњености обавезних услова, као и преводе истих, страни 
понуђач може доставити у виду неоверених копија? 
 
Поред тога, да ли изјаве понуђача да су уписани у регистар понуђача и изјаве 
дате под кривичном и материјалном одговорношћу оверене пред јавним 
бележником морају бити у оргиналу или је довољна неоверена копија? 
 
Одговор на питање број 1: 
Конкурсном документацијом је предвиђено да наведене доказе о испуњености 
услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Дакле, доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија. 
 
Питање број 2: 
С обзиром да је један од услова, како би понуда била прихватљива, Обилазак 
локације и увид у постојећу документацију за предметну јавну набавку, а сходно 
мерама донешеним од стране надлежних органа Републике Србије ради 
сузбијања ширења вируса COVID – 19 (забрањен улазак страним држављанима 
на територију Републике Србије) и самим тим се доводе понуђачи у 
неравноправан полажај, јер се ограничава конкуренција само на понуђаче из 
Републике Србије, што није у складу са Законом о јавним набавкама. Сходно горе 
наведеној чињеници, молимо вас да обуставите поступак јавне набавке све до 
укидања ванредног стања и довођења у равноправан положај свих понуђача. 
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Одговор на питање број 2: 
Управа за јавне набавке објавила је, дана 24.03.2020. године, Обавештење у вези 
са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног стања, у коме се 
наводи да су сви учесници у поступцима јавних набавки, и током проглашеног 
ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), укључујући и 
рокове за подношењe понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у 
документацију о спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др. 
Такође, напомињемо да је предметна јавна набавка објављена на Порталу јавних 
набавки и на интернет страни наручиоца, дана 6. марта 2020, године, дакле 9 
дана пре проглашења ванредног стања. Истичемо да је конкурсном 
документацијом предвиђено да заинтересована лица достављају пријаве на e-mail 
адресу Наручиоца, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана 
пре истека рока за пријем понуда, а да је обилазак локације могућ сваког дана 
осим на дан истека рока за пријем понуда.   
 
У складу са горе наведеним, а имајући у виду значај реализације наведене јавне 
набавке, Наручилац је мишљења да не постоје разлози за обуставу предметног 
поступка јавне набавке.  
 
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке бр. Д ОП 15/20 – 
„Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију 
постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и изградња новог 
топловода и топлотних подстаница за потребе грејања гимназије „Јосиф 
Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“ је сагласна да одговори на 
питања не захтевају Измену конкурсне документације. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 25.03.2020. год. 

С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

