
Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са 
припремањем понуде упућен од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање: 
1.   „Na strani 21 predmetne konkursne dokumentacije, navodite da se ponderisanje 
kriterijuma ‘’rok plaćanja’’ izračunava na sledeći način: 10X najduži rok/ponuđeni rok za 
plaćanje usluga. 
 Pretpostavljamo da je prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije došlo do štamparske 
greške. Ilustrativno posmatrano, ponuđač nudi rok plaćanja 45 dana i dobija maksimalnih 10 
pondera jer je ponudio najduži rok plaćanja. 
Ponuđač koji nudi rok plaćanja 15 dana je najnepovoljniji a dobija najveći broj pondera: 
 10*45 dana (najduži rok plaćanja) /15 dana (ponuđeni rok plaćanja) =30 pondera. 
Molimo Vas da u cilju adekvatnog ponderisanja izmenite način izračunavanja dobijanja 
pondera za ponuđeni rok plaćanja na sledeći način:10X ponuđeni rok za plaćanje 
usluga/najduži rok.“ 
 
Одговор: 
1. Начињена је штампарска грешка приликом сачињавања конкурсне 
документације и биће исправљена.   
 
Питање: 
2.    „Molimo Vas da definišete procenjenu vrednost nabavke. 
Podatak o visini procenjene vrednosti sadržan je u Odluci o pokretanju postupka, pa shodno 
načelu transparentnosti koje je jedno od osnovnih zakonskih načela u postupcima javnih 
nabavki, smatramo da je podatak o procenjenoj vrednosti nabavke dokument od javnog 
značaja. 
Napravili bismo paralelu između dva relevantna Zakona o samom značaju podatka o visini 
procenjene vrednosti nabavke.“ 
Zakon o javnim nabavkama članom 11 definiše načelo transparentnosti: 
Naručilac je dužan da obezbedi javnost i transparentnost postupka javne nabavke poštujući, 
ali ne ograničavajući se samo na obaveze iz ovog zakona. 
S druge strane član 15 stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog 
značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) definiše sledeće: 
Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama 

od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev).“ 
 
Одговор: 

2. Као што сте сами навели, Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/15 и 68/15) ни једним чланом не прописује обавезу Наручиоца да 
објави процењену вредност јавне набавке, јер се иста наводи као један од података у 
оквиру Одлуке о покретању поступка и представља интерни акт Наручиоца. Рударско-
геолошки факултет, као Наручилац, дужан је да поступак јавне набавке спроводи у 
свему на начин прописан Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/15 и 68/15). Понуда за јавну набавку се може припремити и без сазнања о 
процењеној вредности набавке и не постоји оправдан интерес на основу кога захтевате 
информацију, те нисмо у законској обавези да у овој фази поступка објавимо 
процењену вредност набавке, која ће, сходно одредбама Закона о јавним набавкама, 
бити објављена приликом отварања понуда. 
 

 
 


