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Понуђач је дана 03.07.2020 године за јавну набавку за јавну набавку радова  на 
инвестиционом одржавању дома културе у Вучићу 30/20 поставио следећа питања: 
 
 
Питање бр.1: Конкурсном документацијом је наведено да је обилазак локације обавезан. Међутим, 
скрећемо пажњу наручиоцу да обилазак локације не може бити дефинисан као обавезни или додатни 
услов, па самим тим ни као битан недостатак понуде којим би наручиоц могао понуђачу да одбије 
понуду као неприхватљиву уколико понуђач не изврши обилазак. Такође напомињемо наручиоцу да 
је став републичке комисије по питању дефинисања услова обиласка локације јасан и образложен у 
многим поступцима жалби понуђача, што се може и прочитати у решењу републичке комисије број 
4-00-569/2019 од 04.07.2019. године. Молимо вас да у складу са свим горе наведеним обилазак 
локације дефинишете као могућност за заинтересоване понуђаче а не као обавезан услов. 
Молимо вас да тај услов ( додатни услови бр.6, страна бр.7 конкурсне документације) избришете и у 
конкурсној документацији наведете као могућност понуђачима, а не као услов и да измењену 
конкурсну документацију објавите на порталу јавних набавки. 
 Одговор 1: 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 , инвестиционом 
одржавању или реконструкцији објеката јавне намене (школе, домови здравља, социјалне установе, 
домови културе 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 
 
 
Питање бр.2: У додатним условима који се односе на технички капацитет ( страна бр.6 конкурсне 
документације) пише: Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Камион 
„кипер/сандучар“ комада 3 Да ли  камион „кипер/сандучар“ значи камион кипер или сандучар комада 
3 Молимо вас да одговор објавите на порталу јавних набавки. 
 
Одговор бр. 2. Камион „кипер/сандучар“ значи камион кипер или сандучар 
 
 
 

Службеник за јавне набавке 
 Јелена Стевановић 


