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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АПВ 

ЈНМВ 23/2019 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за 

јавну набавку мале вредности услуга – стручни надзор над извођењем радова на 

реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ ЈНМВ 23/2019 

 Наручилац је путем e-maila дана 05.06.2019.године примио Захтев за 

додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку 

јавне набавке услуга – стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији 

нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ (ЈНМВ  23/2019) у оквиру којих 

је поставио следеће питање: 

Питање: 
„Молимо појашњење о томе како треба попунити једно поље на страни 22 

конкурсне документације. 

У делу „Рок пружања услуга“, остављена је црта на којој понуђач треба да упише 

тражени податак: 

Рок пружања услуга је _______________ дана од дана када наручилац добављачу 

упути позив, путем поште, е-маил-ом или телефаксом. 

Рок пружања услуга почиње да тече од дана када наручилац упути позив 

добављачу и то: путем поште, е-маил-ом или телефаксом и траје до примопредаје 

изведених радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине 

АПВ 

У моделу уговора, у члану 5., каже се овако: 

Рок пружања услуге 

Члан 5. 

Услуга стручног надзора врши се од увођења извођача у посао до примопредаје 

радова над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског постројења у 

згради Скупштине АПВ. 

Рок пружања услуга почиње да тече од дана када наручилац упути позив 

добављачу и то: путем поште, е-маил-ом или телефаксом и траје до примопредаје 

изведених радова над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског 

постројења у згради Скупштине АПВ. 

Посао стручног надзора је посао чију динамику и рок у највећој мери диктира 

извођач радова над којима се врши надзор. Нама, као потенцијалном понуђачу, који 

нудимо услуге вршења стручног надзора над извођењем радова, није познато који 

рок извођења радова је дао извођач који ће вршити радове реконструкције НН 

ормана. Извођач радова на реконструкцији НН ормана је можда дао рок за извођење 

радова од 30 дана, или можда рок од 60 дана, или можда рок од 150 дана или било 

који други рок. 

Нама као потенцијалном вршиоцу услуга стручног надзора остаје једино да 

наш рок прилагодимо року који је дао извођач радова на реконструкцији, а тај рок 

нама овог тренутка није познат. 

Сматрамо да је овај рок најбоље одређен/описан чланом 5. Модела уговора: 

од увођења извођача у посао до примопредаје радова 
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Али, у конкурсној документацији, на страни број 48 каже се следеће: 

9.3. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима: 

• уколико не достави неки од елемената који су одређени као обавезни део 

понуде и наведени у Табели 1, одн. Табели 2, одн. Табели 3 која је дата у тачки 2. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду 

• рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од 

дана јавног отварања понуда. Уколико понуда има рок важења краћи од 60 дана од 

дана јавног отварања биће одбијена. 

• уколико понуђач не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди 

• сви рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити 

непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од – до, и сл. и 

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом 

 Kако да поступимо у овом случају? 

Да ли нам је дозвољено да упишемо исти текст који стоји у моделу уговора, а да не 

будемо елиминисани због „непрецизно одређеног рока“, како се каже у тачки 9.3 на 

страни 48 конкурсне документације од увођења извођача у посао до примопредаје 

радова.“ 

 

Одговор на питања: 

           Да, упишите исти текст који стоји у моделу уговора. 

  Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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