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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
Дана 10.05.2019. године достављено је питање понуђача за јавну набавку – Реконструкција 
постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи: број 9/19 
 
 ПИТАЊЕ: Добар дан, у ЈН бр 9/2019, између осталих додатних услова, наводите да је један од 
додатних услова ОБАВЕЗАН обилазак локације, на стр 16, стр 23, стр 85 конкурсне 
документације, 
Обилазак локације постављате као услов да понуде буде прихватљива, те јасно наводите да 
понуда НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАТЉИВА уколико понуђач не обиђе локацију и не достави потврду о 
обилазку локације, као и да "сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду 
МОРАЈУ да изврше обилазак локације" (стр 6 конкурсне документације). Исто сте навели и на 
Образцу XVIII: "Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи 
како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за 
обилазак локације, односно овлашћени представник групе понуђача и предтставник 
Наручиоца. Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду." 
Обилазак локације није и не сме да буде додатни услов, према Закону о јавним набавкама, као 
и према заузетим ставовима и пракси у Решењима од стране Републичке комисије (решење бр 
4-00-85/2016 од 15.03.2016. године, решење бр 4-00-24/2017 од 07.02.2017. године итд). 
Искрено се надамо да се нећете поново оглушити на одредбе Закона као и у сваком претходно 
постављеном питању у овој јавној набавци и да ћете изменити конкурсну документацију у 
делу који није у складу са Законом о јавним набавкама и ставовима Републичке комисије. 
Како смо образложили да обилазак локације мора да се изузме из конкурсне документације 
као услов за прихватљивост понуде, захтевамо да измените конкурсну документацију по 
питању истог. 
Захтевамо да потврдите пријем маила у складу са чланом 20 Закона о јавним набавкама. 
 
ОДГОВОР: Чланом 76. ст. 4. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да наручилац може да одреди и друге додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке. Поред наведеног, предвиђено је да услови морају бити такви 
да не дискриминишу понуђаче и да су у логичној вези са предметом јавне набавке, што је овде 
испуњено, јер понуђач има право да обиђе локацију у тренутку када њему одговора до 
последњег дана пред подношење понуда, уз претходну најаву. 
У овом случају, став наручиоца је да је код јавних објеката веома важно да понуђачи сагледају 
врсту и обим радова које је неопходно извршити на санацији, адаптацији или реконструкцији 
објеката јавне намене (школе, домови здравља, социјалне установе и сл.) и јавне 
инфраструктуре, као и да обиласком локације сагледају могућности извођења радова у 
фазама, организацију градилишта и мере заштите јер ће се на неким објектима радови 
изводити у току експлоатације тих објеката. Посебно је значајно овде истаћи да је због 
делатности која се у овим објектима обавља увидом на лицу места једино може на прави 
начин сагледати врста и динамика радова прилагођена раду ових установа. 
  



С обзиром на све напред изнето, мишљења смо да је постављени услов у складу са Законом 
о јавним набавкама и да није потребно мењати конкурсну документацију. 
  
  
  
 


