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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 3 

у поступку јавне набавке услуга израда пројектно-техничке документације за 

објекте над којима ће се изводити инвестициони, капитални и други радови, 

шифра: ОП-34/2019 

 

Наручилац је дана 06.12.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку јавне набавке услуга – израда пројектно-техничке 

документације за објекте над којима ће се изводити инвестициони, капитални и други 

радови, шифра: ОП-34/2019, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање: 

 Поштовани, Молим вас одговор/појашњење на следећа питања: 

1. Да ли Наручилац даје Извршиоцу услуге подлоге у електронској форми или у 

папирној или нема подлога објеката који су предмет јавне набавке. Ако нема подлога 

онда то продужава време израде пројеката. 

2. За План превентивних мера који је наведен у Обрасцу структуре понуђене цене, 

са зпутством како да се понуди, потребан је и Координатор за безбедност и здравље на 

раду у фази израде пројекта који није наведен у условима кадровског капацитета у 

Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 06.12.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: 

Наручилац не даје подлоге објекта који су предмет јавне набавке и сматра да је 

рок извршења услуге примерен. 

Наручилац од понуђача захтева план превентивних мера, у складу са законом, не 

улазећи у кадровска решења понуђача и не желећи да отежава подношење понуда. 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће 

или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне предлоге 

за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више квалитетних 

понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени аргументима. 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

Комисија за јавну набавку ОП-34/2019 


