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VII О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈН П 19/16 

 

 

Комисија зa јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

достављени допис од 24.01.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ЗАХТЕВ: 

 

 „Овим дописом, као потенцијални понуђач тражимо да се поступак  јавне 

набавке радова - грађевински радови на адаптацији, санацији и рестаурацији фасада и 

унутрашњег простора објекта фискултрне сале Хемијско - технолошке школе 

Суботица, ЈН П 19/16 обустави, с обзиром да је у супротности са Законом о јавним 

набавкама.  

 Дана 16.01.2017. године сте извршили измену конкурсне документације, број II-

404-327/2016, којом сте додали позиције извођења радова на адаптацији школе и 

фискултурне сале, чиме сте за преко 50 % повећали број захтеваних позиција. Другим 

речима обим промене је толики да сте практично објавили нову јавну набавку. Осим 

тога конкурсна документација није у целини усклађена са променама које сте унели  

16.01.2017. године.  

 Овако сачињена конкурсна документација има велики борј недостатака због 

којих неће бити могуће реализовати уговор. Имајући у виду да је реч да ће се радови 

изводити на споменику културе који је у заштитћеној зони од великог значаја, било 

какав застој у извођењу радова због недостатака у конкурсној документацији 

можеимати велике штетне последице, какао по објекат, тако и за нормално 

функционисанје иснтитуције која га користи. Из наведеног произилази да је у интересу 

свих страна  да се поступак обустави. 

 Такође, истичемо да је сваки  наручилац приликом набавке дужан да се 

руководи начелима јавних набавки као основним правилима приликом спровођења 

поступка набавке. Уколико спроведете поступак у складу са тренутно важећом 

конкурсном документацијом може доћи до  повреде начела јавних набавки као што су 

начела ефикасности и економичности, јер неће бити могуће остварити набавку радова у 

складу са начелима. 



 У вези са тим, може доћи и до повреде начела обезбеђивања конкуренције, јер 

многи понуђачи неће бити у могућности да одговоре на овакав развој ситуације, те ће 

основни начин обезбеђивања економичне употребе јавних средстава изсотати. 

 У доброј намери намери наводимо један пример грешеке у конкурсној 

докумнетациј , који би онемогућио Наручиоца да изврши јавну набавку у целини. 

 Пример грешке: У моделу уговора на страни 46. конкурнсе документације у 

члану 16. Уговора дата је дефиниција Непредвиђених радова. Наведена је погрешно јер 

је наведена дефиниција за Хитне непредвиђене радове. По нашем мишљењу  разлика 

између једног и другог је огромна и суштинска. Уколико Уговор остане са 

непромењеним одредбама Наручилац неће моћи да изврши јавну набавку у целини. 

Наиме непредвиђени радови су осим наведеног Уговором и други радови који су због 

непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци. 

Обзиром на старост објкета и врсту радова која се изводи, да би се јавна набавка 

завршила у целости, неопходно је да Наручилац Уговором има могућност да изведе све 

непредвиђене радове. 

 На основу свега изложеног потенцијални понуђач предлаже да Наручилац обустави 

поступак јавне набавке број ЈН П 19/16, сходно члану 109. Закона о јавним набавкама 

јер на овај начин спроведена јавне набавке неће бити у складу са Законом о јавним 

набавкама, те ће понуђачи бити приморани да заштите своја права подношењем захтева 

за заштиту права понуђача.“ 

  

  

 ОДГОВОР: 

  

 Поступак Јавне набавке Грађевински радови на адаптацији, санацији и 

рестаурацији фасада и унутрашњег простора објекта и фискултурне сале Хемијско-

технолошке школе, Суботица покренут је и спроводи се у свему у складу са Законом о 

јавним набавкама. Предмер радова се састоји из неколико засебних целина и техничком 

грешком један део није објављен даном објаве позива, али је узет у разматрање при 

дефинисању услова конкурисања.  Грешка том приликом настала, исправљена је 

Изменом конкурсне документације објављеном 16.01.2017. За припремање понуда, 

поштујући начела обезбеђивања конкуренције и ефикасности, Наручилац је дана 

23.01.2017. године продужио рок за достављање понуда за 14.02.2017.год. 

 Члан 63. став  2. ЗЈН, предвиђа да заинтересовано лице  може у писаном облику 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са прирпемањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

 У добијеном допису не налазе се конкретни аргументи за обуставу предметне 

Јавне набавке већ је исказано неповерење и сумња у будућег изабраног Извођача да ће 

се Уговор реализовати. Пажња је скренута на Члан 16. Уговора који се тиче 

непредвиђених радова. За радове које потенцијални понуђач помиње обухваћени су 

Чланом 20. Уговора датог у конкурсној документацији. У добијеном допису је само 

наведено да конкурсна документација није у целини усклађена са променама које су 

унете у конкурсну документацију, без да је конкретно наведено у ком делу конкурсна 

документација није усклађена са променама.   

  

                                                                                                   Комисија за јавне набавке 

 

 


