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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 13-6/2018 

Датум: 16.05.2018.год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратило се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за јавну набавку број: 9/2018 – Реконструкција зграде за смештај 

одељења  Гимназије у Голупцу – ознака и назив  из општег речника  набавки:  45262700 - 

Адаптација зграда, 45400000 - Завршни грађевински радови, са следећим питањем: 

 

   Питање: 

 „ Да ли је процењена вредност јавне набавке дата на основу пројектне 

документације или је дата произвољно? Молимо Вас да нам дате одговор на ово питање јер 

из искуства знамо да дајете нижу процењену вредност од реалне, а самим тим доводите у 

заблуду потенцијалне понуђаче и излажете их непотребним трошковима око припреме 

понуде. Такође, конкурсном документацијом, као и законом о јавним набавкама ( 

«Сл.Гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) члан 75. Закона налаже да понуђачи 

«при сатављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде» 

 Молимо Вас да нам одговорите да ли је процењена вредност радова обухватила све 

трошкове на извођењу радова као и да ли обухвата све трошкове по основу члана 75. 

Закона. Тако да наше питање гласи: Да ли је процењена вредност радова за ову јавну 

набавку тржишна или је умањена?“ 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

   Одговор: 

  Наручилац  је  по питању процењене вредности ове јавне набавке поступио у 

складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама. Такође наручилац је у конкурсној 

документацији у поглављу IX објавио Образац Предмер и предрачун радова са структуром 

цене  који је дат на основу пројектене документације док се процењена вредност одређује 

на основу расположивих средстава у финансијском плану буџета Општине за ову врсту 

радова. 

 Цитираним чланом 75. Закона о јавним набавкама третира се појам обавезних 

услова које сваки понуђач доказује у поступку јавне набавке. 

  Такође вас подсећамо да сваки понуђач може на основу члана 88. став 1. Закона о 

јавним набавкама да у оквиру понуде  достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, што је наручилац  јасно објавио у поглавњу X - Образац трошкова 

припреме понуде у предметној конкурсној документацији. 

  

 

 

Комисија за јавну набавку број 9/2018 


