
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: 404-4/2019-05-3 
Датум: 12.04.2019. 
Бачки Петровац, Коларова 6. 
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављених 
питања од стране заинтересованих понуђача за јавну набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА 
ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ, у 
отвореном поступку јавне набавке, број 404-4/2019-05, комисија за јавну набавку даје 
следеће: 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1 
 
 

Питање 1: 
Поштовани, везано за предметну јавну набавку, ЈН бр. 404-4/2019-05, за који сте објавили 
позив за достављање понуда дана 05.04.2019. године, а рок за достављање понуда 
06.05.2019. године, молимо да у складу са Законом о јавним набавкама (односно Законом 
о управном поступку) продужите рок за достављање понуда за број радних дана који су 
нерадни у периоду од 26.04. до 02.05.2019. године, а који улазе у рок за достављање који 
сте дали.  
Нерадни дани су: 26.04, 27.04, 28.04., 29.04., 01.05 и 02.05. 
 
Одговор: 
Наручилац је у складу са законом одредио рок за подношење понуда у конкурсној 
документацији и позиву за подношење понуда који је уједно и примерен времену 
потребном за припрему прихватљиве понуде, односно на основу члана 95. став 1. тачка 2. 
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) који гласи: 
рок за подношење понуда у отвореном поступку не може бити краћи од „30 дана од дана 
објављивања позива за подношење понуда ако процењена вредност јавне набавке није 
већа од износа из члана 57. овог закона“ и члана 80. тачка 4. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) који гласи: 
„почетак и ток рокова не спречавају дани у којима орган не ради“ (недеље и дани 
државних празника, односно сви нерадни дани). 
Сходно наведеном, Наручилац неће прихватити сугестију потенцијалног понуђача и 
продужити рок за подношење понуда.  
 
 
Питање 2: 
Молимо да нам доставите предмер радова у Excel формат за ЈН 404-4/2019-05 – 
Извођење радова на санацији и доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним 
цевоводом у улици Народне револуције у Бачком Петровцу. 
 
 



Одговор: 
Предмер и предрачун радова се налази на странама 24-46 конкурсне документације 
у склопу поглавља 6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, Образац 2 -   6.2. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. 
 
 
 
                                                                                            Комисија за јавну набавку 

  


