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Број: 05-974/7 
Дана, 12.11.2019. године. 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 
974/4, и измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације бр.974/5  за поступак јавне набавке 
бр. 1.2.25/2019 –  Израда ГИС-а са геометријским карактеристикама водоводне мреже 
Бачке Паланке (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у 
законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.2.25/2019 – 

Израда ГИС-а са геометријским карактеристикама водоводне мреже Бачке Паланке 
 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 

Поштовани, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама постављамо вам 
следећа питања везано за јавну набавку број ЈНМВ бр. 1.2.25/2019: 

На основу дугогодишњег искуства у изради ГИС софтверских решења за домаће и иностране 
клијенте, као и након детаљног сагледавања врста, техничке карактеристике, квалитета, 
количина и описа услуге из тендерске документације закључили смо да максималан рок 
израде од 40 дана (од дана закључења уговора) НИЈЕ РЕАЛАН. 

1. питање/захтев за појашњење: 
Те се с’тим у вези питамо да ли је у питању штампарска грешка у тендерској документацији, 
јер је за наведене услуге потребно најмање шест месеци?!  
Одговор: 
Комисија је разматрала постављено питање и констатовала, да није у питању штампарска 
грешка. Наручилац је пре расписивања предметне јавне набавке испитивао тржиште, те 
сматра да је наведени рок примерен. 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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