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Рача
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Дана 09.05.2019. године достављено је питање понуђача за јавну набавку – Реконструкција
постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи: број 9/19
ПИТАЊЕ:
Добар дан, хоћемо да укажемо на непоштовање закона о јавним набавкама с ваше
стране и унапред упозоримо да уколико са истим наставите обратићемо се надлежним
органима. Објавили сте ову јавну набавку 06.05.2019. године, са роком за достављење понуда
16.05.2019. године. Већ је постављено питање зашто сте дали овако кратак рок, јер је јавна
набавка велике вредности, али сте ви у одговору број 404-31/2019-ИИИ-01 од 07.05.2019.
године рекли да сте ставили овако кратак рок позивајући се на члан 131б и 131в Закона о
јавним набавкама.
Код вас је изгледа постала пракса да овако објављујете јавне набавке пошто је ово већ
ко зна која ове године коју сте објавили или вам се јако често дешавају несреће, пошто је
сваке јавне набавке последица била нека несрећа. Молимо одговор каква је то несрећа или
елементарна непогода (којих није било на подручју где ће да буде реконструкција)
проузроковала ову јавну набавку у којој је предмет ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У РАЧИ?
Поред тога, ако се већ позивате на члан 131в Закона о јавним набавкама, онда сте
дужни да га испоштујете у целости, а нарочито део који се односи на додатне услове, јер овај
члан, између осталог, налаже и "...не примењују се одредбе овог закона које се односе на план
јавних набавки, претходно обавештење, начин доказивања обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке...". Неопходно је да измените све везано за доказивање
додатних услова и уколико остајете при додатним условима, онда можете само ставити изјаву
понуђача да испуњава додатни услов.
Како смо све образложили и законом поткрепили, захтевамо да промените рок за
подношење понуда тј. почнете да поштујете Закон о јавним набавкама, захтевамо да измените
конкурсну документацију у делу доказивања додатних услова ако хоћете да останете при року
за давање понуда и и у овом делу поштујете Закон о јавним набавкама.
У складу са чланом 20 Закона о јавним набавкама захтевамо да потврдите пријем
питања и наглашавамо да сте обавезни питање у целости објавити
ОДГОВОР:
Законом о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број
112/15- у даљем тексту: Закон), прописано је да се државним програмима помоћи и обнове
утврђују мере и критеријуми за пружање помоћи, односно мере, критеријуми и поступак за
обнову и санирање последица елементарне и друге непогоде. Државне програме помоћи и
обнове доноси Влада на предлог Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Наведени закон примењује се када Влада прогласи стање елементарне непогоде и
друге непогоде. Елементарна и друга непогода, у смислу Закона о обнови након елементарне
и друге непогоде, је догађај узрокован дејством природних сила или људском активношћу,

који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност
појединца и локалне заједнице да се опораве без помоћи државе и проузрокује материјалну
штету која је већа од 10 одсто буџета јединице локалне самоуправе и који је као такав
прогласила Влада.
Изузетно, Влада може прогласити неки догађај за елементарну и другу непогоду и
одлучити о државној помоћи и када је проузрокована штета мања од 10 одсто буџета јединице
локалне самоуправе, када за то постоје посебно оправдани разлози, а на предлог Канцеларије.
Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, бр. 60/17 и
71/17) проглашена је за елементарну непогоду поплава која је захватила део територије
Републике Србије, и то следеће јединице локалне самоуправе: Врњачка Бања, Ариље, Вршац,
Власотинце, Ивањица, Лучани, Краљево, Пожега, Пријепоље, Прибој, Крупањ, Рача и
Књажевац.
Такође, Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) предвиђено је да су јавне набавке које се спроводе ради отклањања последица
елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса и других несрећа (у даљем
тексту: непогоде и несреће), набавке добара, услуга или радова на изградњи,
реконструкцији, адаптацији или санацији објеката оштећених у непогоди или несрећи, као и
друге набавке ради спречавања продуженог штетног дејства непогоде и несреће, утврђене
државним програмом помоћи и обнове подручја погођеног непогодом или несрећом, који
доноси Влада (у даљем тексту: државни програм обнове), у складу са прописима којима се
уређује заштита и отклањање последица непогода и несрећа. Државним програмом обнове
утврђују се мере и критеријуми за пружање помоћи, односно критеријуми, мере и поступак за
обнову и санирање последица непогода или несрећа по областима и територији. Наведеним
законом предвиђено је да рок за достављање понуда у за ове јавне набавке не може бити
краћи од десет дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки. Даље, предвиђено је да се испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Имајући у виду напред изнето, Влада је, на предлог Канцеларије за управљање
јавним улагањима, донела Уредбу о утврђивању Државног пограма обнове инфраструктуре
која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства
поплава у мају и јуну 2017. године ( „Службени гласник РС“ бр. 71/17, 37/18 и 104/18) која се
односи на обнову порушених или оштећених мостова, санацију водотокова другог реда и
санацију клизишта и других оштећења на путним правцима, насталих услед дејства поплава у
мају и јуну 2017. године, а у сладу са чланом 3. Закона.
Предметном конкурсном документацијом предвиђено је да је иста припремљена на
основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” број 86/15). Такође, предвиђено је да се испуњеност обавезних и
додатних услова, у складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама, доказује
писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац
изјаве је саставни елемент конкурсне документације.
С обзиром на све напред изнето, а како је општина Рача била обухваћена Одлуком
Владе о проглашењу елементарне непогоде и како су радови који су предмет јавне набавке
радови на реконструкцији објеката оштећених током елементарне непогоде у складу са
утврђеним државним програмом помоћи и обнове који је донела Влада, мишљења смо да
је предметна конкурсна документација сачињена у свему у складу са Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима, те је није потребно мењати.

