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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

III  ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РАДОВА, ЈН К 08/17 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 08/17, од дана 05.04.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање 1: 

Имајући у виду предстојеће државне празнике 14.04.2017. – 17.04.2017. (пет.-пон.), 

молимо Наручиоца да због обимности конкурсне документације као и редовне праксе у 

поступцима јавних набавки у оваквим случајевима, размотри могућност продужетка 

рока за предају понуда. 

 

Одговор 1: 

 

Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну 

набавку радова - Пројектовање и изградња Царинског терминала у оквиру Привредне 

зоне „Мали Бајмок“ у Суботици, по систему „кључ у руке“  дана 20.03.2017. године. 

Рок за Подношење понуда је 20.04.2017. године. Како је Наручилац поступио у 

роковима у складу са Законом о јавним набавкама, те размотрио могућност померања 

рока за подношење понуда,  није у могућности да изврши померање рока за подношење 

понуда.                                      

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 08/17, од дана 07.04.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање 2: 

На страни 30/80 конкурсне документације наведено је како се доказује пословни 

капацитет за пројектовање (достављањем потврде Наручиоца/Инвеститора заједно са 

фотокопијом рачуна и фотокопијом Уговора на основу ког је издат рачун на који се 

потврда односи.) 



  

С обзиром да немамо склопљен Уговор него смо пројектно-техничку документацију 

израђивали по основу наруџбенице Инвеститора, да ли уместо Уговора може да се 

достави наруџбеница на основу које је издат рачун за израду пројектно-техничке 

документације? 

(Из исте се види Наручилац, Извођач/Добављач, тражена документација за израду, као 

и датум наруџбенице, а на рачуну се види по основу које је наруџбенице је издат.) 

 

 Одговор 2: 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико уместо уговора достави 

наруџбеницу која садржи битне елементе уговора. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


