
 
 
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – преговарачки поступак са 
објављивањем позива за подношење понуда бр.02/11-03/2013 радови на багеровању речног 
наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104. 
 
 
Питање:  
 
Понуђач се позивам на преговарачки поступак за пројекат 
" Радови на багеровању речног наноса у оквиру одржавања пловног пута на 
реци Сави од ркм 72 до ркм 104 " 
објављен у службеном гласнику РС, број 124/12 - Јавна Набавка бр. 14/55 
дана 04. Сеп 2013. 
 
С обзиром да наша компанија није учестовала на раније објављеном тендеру 
" Радови на багеровању речног наноса у оквиру одржавања пловног пута на 
реци Сави од ркм 72 до ркм 104 " 
Јавна Набавка бр.: 01/11 - 03/2013 дана 19. Јун 2013. 
 
који је поништен односно покренут преговарачки поступак јер достављене 
понуде нису испуниле тражене критеријуме у тендеру. 
 
Да наша компанија испуњава све тражене критеријуме, да ли можете да нам 
потврдите да наша компанија има право да 
учествује на горе наведеном преговарачком поступку за пројекат 
" Радови на багеровању речног наноса у оквиру одржавања пловног пута на 
реци Сави од ркм 72 до ркм 104 ". 
 
Одговор . 
 
Поводом Вашег питања у вези учествовања у преговараèком поступку са 
објављивањем позива за подношењем понуда за радове на багеровању 
реèног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од 
ркм 72 до ркм 104, ЈН бр.02/11-03/2013 обавештавам Вас да Ваша компанија 
не може да уèествује у истом. 
Преговарачки поступак је покренут по чл.35. став 1. таèка 1. Закона о ЈН 
РС (Службени гласник РС бр.124/12), по коме се у преговарачки поступак по 
наведеном члану, позивају само они понуðаèи који су учествовали у 
отвореном поступку за наведене радове. 
Јавни позив је био објављен 19.јула 2013.године на Порталу Управе за 
јавне набавке и на интернет страници МС Дирекције за водне путеве, као и 
на Порталу Службеног гласника. 
С обзиром да смо у отвореном поступку примили све неприхватљиве понуде, 
кроз преговараèки поступак позивамо понуђаче да под непромењеним условима 



тендерске документације, своје понуде уèине прихватљивим. 
Жао нам је што Ваша компаније није учествовала у отвореном поступку, јер 
како сте навели у стању сте да испуните све услове, али јавни позив је 
трајао 31 дан на наведеним адресама 
 
 
 
Комисија за јавну набавку 


