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Број: 05-940/7 
Дана, 03.10.2018. 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, за 
поступак јавне набавке бр. 1.3.3/2018 – Изградња фекалне канализације у насељу 
Младеново (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. 1.3.3/2018 
 

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: 
 

Питање/захтев за појашњење:  
 
Поштовани, 
 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се благовремено, у 
својству заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке радова „Изградња 
фекалне канализације у насељу Младеново“, бр. ј.н. 1.3.3/2018 за коју је дана 25.09.2018. 
године објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Истог дана је 
објављена и конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 
Дана 26.09.2018. године, наручилац је на Порталу јавних набавки објавио Измену предметне 
конкурсне документације. 
 
На основу увида у текст наведене конкурсне документације са изменама, уочили смо 
одређене недостатке и неправилности на које, у својству заинтересованог лица, указујемо у 
предметном поступку јавне набавке и тражимо додатно појашњење, како би смо могли 
сачинити прихватљиву понуду. 
 
Реч је о следећем: I. Дана 25.09.2018. године објављен Позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. Истог дана је објављена и конкурсна документација за предметну 



јавну набавку. Наредног дана, 26.09.2018. године, наручилац је на Порталу јавних набавки 
објавио Измену предметне конкурсне документације. Као крајњи рок за достављање 
понуда, наручилац је одредио 25.10.2018. године. Истог дана је предвиђено и отварање 
понуда. У позиву за подношење понуда, наручилац је навео да је рок за доношење одлуке 
25 дана од дана отварања понуда. Чл. 108. став 1. ЗЈН је прописано да на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. Ставом 2. устог члана ЗЈН је прописано да рок из става 1. овог 
члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито 
оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност 
методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. 
 
Ставом 5. истог чл. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да одлуку о додели уговора 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана 
доношења. Чл. 112. став 1. ЗЈН је прописано да наручилац може закључити уговор о јавној 
набавци, односно оквирни споразум, након доношења одлуке о додели уговора, односно 
одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року предвиђеним овим законом није 
поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. Чл. 149. 
став 6. ЗЈН је прописано да после доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу 
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификација и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтеваза заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења 
одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чл. 40а ЗЈН. Чл. 113. став 
1. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу 
којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. На основу наведеног, закључује се следеће:  
- Наручилац ће понуде доспеле у предметном поступку јавне набавке отворити 25.10.2018. 
године. 
- 19.11.2018. године је крајњи рок да наручилац донесе одлуку о додели уговора.  
- 22.11.2018. године је крајњи рок да наручилац објави одлуку о додели уговора на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
- 03.12.2018. године је последњи дан рока предвиђен ЗЈН (и чл.80. став 5 Закона о општем 
управном поступку) у ком понуђачи могу поднети захтев за заштиту права, а који се односи 
на одлуку о додели уговора.  
- 11.12.2018. године је крајњи рок у ком је наручилац дужан доставити уговор о јавној 
набавци понуђачу којем је уговор додељен. 
 
У поглављу II конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
завршетка радова, место извршења радова“, тачка 3.- „Рок завршетка радова“, наручилац је 
навео: 
 
„Радови морају бити завршени најкасније 30.11.2018. године“ 



У поглављу V конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, тачка 
9.- „Начин и услови плаћања, рок и место испоруке као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде“, наручилац је навео: 
 
Подтачка 9.1. Захтеви у погледу рока завршетка радова: 
Рок завршетка радова: радови морају бити завршени најкасније 30.11.2018. године 
 
У поглављу VIII конкурсне документације „Модел уговора“, члан 4. (рок и место извршења 
радова) наручилац је навео следеће: „Извођач ће радове из члана 2. овог уговора извршити 
у року ___________ дана ( анајкасније 20.12.2018. године) од дана увођења у посао. Место 
извршења радова: У насељеном месту Општине Бачка Паланка – Младеново.“  
 
 
Молимо Вас да јасно и недвосмислено одговорите на следеће питање:  
1. Колики је рок извођења радова наручилац предвидео за извођење предметних радова? 
 
Чланом 61. став 1. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да припреми конкурсну 
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 
Молимо наручиоца да јасно и недвосмислено одговори на постављено питање и да изврши 
измену и уреди предметну конкурсну документацију у складу са чл. 61. став 1. ЗЈН, како би 
понуђачи могли сачинити прихватљиву понуду.? 
 
 

Одговор: 
 
Имајући у виду да је заинтересовано лице описало ситуацију која подразумева крајње 
рокове у поступку јавне набавке, а да Наручилац поступајући у оквиру тих истих рокова може 
и за 20 до 25 дана мање законито завршити цео поступак и кренути у извршење јавне 
набавке, те како рок за завршетак радова зависи од правног посла Наручиоца и Покрајинске 
Владе као финансијера, Наручилац се определио за такво формулисање рока. Свакако 
несаобразност у роковим је ствар техничког пропуста, који ће бити исправљен. Међутим, 
како заинтересовано лице ипак правилно указује могућу ситуацију да то ипак буду крајњи 
рокови, Наручилац ће алтернативно, кроз измену конкурсне документације определити и 
рок за извођење радова од 20 календарских дана од дана потписивања уговора, односно 
увођења у посао извођача радова, уколико се уговор са најповољнијим понуђачем не буде 
закључио у оквиру пројекција Наручиоца. 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа  


