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Наручилац:Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 18.03.2019. године 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 42-Р/2019  - Унапређење енергетске ефикасности -Замена спољне столарије 

ОШ „3. октобар“ у Бору, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
 
  

     А)    Потенцијални понуђач је дана 15.03.2019. године поставио следеће питање: 

Poštovani,  
Molimo vas za dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN GU 42-R/2019 - 
Unapređenje energetske efikasnosti - Zamena spoljne stolarije OŠ 3. oktobar u Boru 
Da li će naručilac prihvatiti osmokomorni profil koji ispunjava zahtevane karakteristike  koji je većeg 
kvaliteta od zahtevanog? 
 
          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-83/2019-III-01, од  
19.02.2019.год, дала је дана 18.03.2019. године следећи одговор:  

1. Може да се прихвати осмокоморни профил. 
 
 

     Б) Потенцијални понуђач је дана 15.03.2019. године поставио следеће питање: 

1.         Da li je prihvatljvo da ponuđači dostave ispis sa sajta nbs za prethodne 3 
godine (elektronski dokument) na dan upita, kao dovoljan dokaz o ispunjenosti 
ovog uslova da ponuđač nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno?  

Napomena: Zakon o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS br. 68/15) članom 79. stav 7. 
precizirao je sledeće ’’Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač 
dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz 
dostavlja u izvornom elektronskom obliku’’, i u konkursnoj dokumentaciji na strani 14 od 37. 
 
       На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-83/2019-III-01, од  
19.02.2019.год, дала је дана 18.03.2019. године следећи одговор:  

1. Дa. 
 
 
***Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су саставни део конкурсне 

документације 

           
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 42-Р/2019 
 


