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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење 
конкурсне документације од 05.11.2018. године, а у вези са припремањем понуде, Комисија 
за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 
 
 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 
Израда плана генералне регулације насеља Суботиште и привредно радних зона у К.О. 

Суботиште, број: 404-53/2018-III 
 
 

ПИТАЊE: 
У ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Израда Плана 

генералне регулације насеља Суботиште и привредно-радних зона у К.О. Суботиште, Број: 

404-53/2018-III, Дана: 18. октобар 2018. године додали сте: „Понуђач је у обавези да изврши 

обилазак локације“. 

Овај услов је и дискриминаторски јер се зна да он служи само да би наручилац подобним 

понуђачима јавио ко им је могућа конкуренција и да би понуђачима који нису близу места 

извршења услуге отежао подношење понуде. Предмет јавне набавке сигурно не захтева 

обилазак локације, а можете ставити да обилазак може бити добровољан. Обавезан 

обилазак је кршење закона о јавним набавкама. Менице за озбиљност понуде и добро 

извршење посла гарантују извршење, а не обилазак локације пре подношења понуде. 

ОДГОВОР: 
У предметном поступку јавне набавке, обилазак локације није предвиђен као обавезан 
услов у смислу члана 75. Закона о јавним набавкама, већ Потврда о обиласку локације 
чини битан елемента понуде и обавезну садржину понуде. Наручилац сматра да је 
обилазак локације неопходан јер ће планом бити обухваћено цело насељено место 
Суботиште са привредно-радним зонама те се потенцијални поуђачи требају пре давања 
понуде потпуно упознати са тереном и свим околностима, да у некој каснијој фази 
реализације не би било захтева за измену цена и сл. Такође, како је у питању отоворени 
поступак који траје минимум 30 дана, сматрамо да је било довољно времена да се савки 
заинтересовани понуђач пријави за обилазак локације и да сваком озбиљном понуђачу то 
не би требало предтсвљати проблем, уколико жели конкурисати за добијање једног 
озбиљног и великог посла, који би му сутра био значајна референца за даље пословање. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Доставити: 
- На Портал јавниих набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 


