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Град Лозница  

Градска Управа  

Број: ЈН 44/2018 

Број:404-44-1342/2018-IIIı-5 

Датум: 02.10.2018. године 

        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-44-1342/2018-IIIı-5 

 

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 44/2018 – Грађевински 

радови на санацији објекта Опште болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије 

 

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 

питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ: Дана 17.09.2018.године објавили сте позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију за јавну набавку радова: Грађевински радови на санацији објекта опште 

болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије, ЈН број 44/2018 у којој се позивате на 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 404-44-1342/2018-III-1 од 

10.09.2018.године. 

Увидом у податке на Порталу јавних набавки, утврдилисмода се у вашем објављеном Плану 

јавних набавки за 2018. годину од 27.12.2017. године објављен на Порталу јавних набавки 

дана 03.01.2018. године, а такође ни у изменама Плана јавних набавки за 2018. годину 

(измена број 1 од 15.01.2018. године објављена на порталу јавних набавки дана 16.01.2018. 

године под шифром 119102, Измена број 2 од 30.03.2018. године објављена на Порталу 

јавних набавки дана 17.04.2018. године под шифром 133036, Измена број 3 од 26.06.2018. 

године објављена на Порталу јавних набавкидана 02.07.2018. године под шифром 134761, 

Измена број 4 од 25.07.2018. године објављена на Порталу јавних набавки дана 01.08.2018. 

године под шифром 135583, Измена број 5 од 17.08.2018. године објављена на Порталу 

јавних набавки дана 27.08.2018. године под шифром 136060) не налази јавна набавка 

Грађевински радови на санацији објекта опште болнице, одељења интерно, грудно и 

психијатрије, а покренули сте поступак предметне јавне набавке одлуком дана 10.09.2018. 

године и за исту објавили позив и конкурсну документацију дана 17.09.2018. године. 

Указујемо вам да је у складу са чланом 51. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл- гласник 

РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) – у даљем тексту Закон, наручилац дужан да донесе 

годишњи план јавних набавки, те да у складу са чланом 51. став 3. Закона, план јавних 

набавки, измене и допуне плана, објави на Порталу јавних набавки у року од десет дана од 

дана доношења. 

У складу са чланом 52. став 1. Закона, наручилац може да покрене поступак јавне набавке 

ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки, те у складу са чланом 53. 

Закона наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем Oдлуке о покретању поступка. 
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Указујемо вам да је у казненим одредбама Закона у члану 169. став 3. тачка 5 и 6, одређено 

да ће се наручилац казнити за прекршај новчаном казном од 200.000,00 до 1.500.000,00 

динара, ако не донесе план јавних набавки, не објави план јавних набавки или не поштује 

правила о сачињавању плана јавних набавки (члан 51.), ако покрене поступак јавне набавке, а 

да нису испуњени услови за покретање поступка (члан 52.), а за исти прекршај ће се казнити 

и одговорно лице наручиоца, новчаном казном од 80.000,00 до 150.000,00 динара. 

 

ОДГОВОР: Несумљиво да члан 52, став 1. Закона о јавним набавкама, прописује обавезу по 

којем Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у 

годишњем плану јавних набавки. 

Међутим, исто тако став 2, истога члана прописује да када јавну набавку није могуће 

унапред планирати, наручилац може да покрене јавну набавку иако није предвиђена у плану 

јавних набавки. Будући да је Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање 

јавним улагањима и града Лознице у реализацији пројекта санације објекта Опште болнице, 

одељења интерно, грудно и психијатрије (који је од стране Града заведен под деловодним 

бројем 407/2018-I) закључен дана 27.08.2018. године нисмо били у могућности да унапред 

планирамо предметну јавну набавку. 

Као што сте сами навели у вашој примедби последња измена плана ЈН -измена бр. 5 

извршена је 17.08.2018. године, односно 27.08.2018. године. Приликом прве следеће измене 

плана ЈН и предметна јавна набавка ће бити уврштена. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли бисте могли да објавите на Порталу јн предмер радова у exsel-u, као 

помоћни фајл који би понуђачима олакшао припрему понуде? 

 

ОДГОВОР:  Није могуће доставити exel фајл. 

 

ПИТАЊЕ:У додатним условима тачка 2) Пословни капацитет сте између осталог као Услов 

навели: 

- Да понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јн реализовао 

уговоре у укупној вредности од најмање 800.000.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи или 

доградњи објеката високоградње (стамбено, стамбено (од чега најмање један уговор у 

минималном износу од 100.000.000,00 динара без пдв-а.  

Да ли је у питању штампарска грешка код набрајања објеката високоградње? Да ли ће 

бити прихватљиво уколико се достави потребна документација за стамбено пословне, 

пословне и јавне објекте? 

 

ОДГОВОР: У питању је штампарска грешка, кроз измене конкурсне документације ће бити 

исправљено. 

 

ПИТАЊЕ: У додатним условима тачка 1) Финансијски капацитет је наведено: 
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2) да је бонитет понуђача за период 2013-2017 скорингом оцењен као веома добар „ББ“ или 

бољи. У доказима се не наводи чиме се поменути услов доказује. 

 

ОДГОВОР: У доказима је наведено „Скоринг издат од Агенције за Привредне Регистре“, па 

је самим тим јасно којим документом се тражени услов доказује. 

 

ПИТАЊЕ: У делу предмера водовода и канализације, тражени вентили су наведени у опису 

„МС“ што је ознака за месингани вентил али димензија у премеру је исказана са „Ф“ што је 

ознака за димензије пластике. Да ли су тражени вентили месингани или ПВЦ? 

 

ОДГОВОР: Тражени су месингани вентили Ø 1/2 col. (Ø 15mm). 

 

ПИТАЊЕ: У делу водовода и канализације, тражене канализационе цеви су фи 150, а то не 

постоји. Да ли је потребно понудити канализационе цефи фи 160? 

 

ОДГОВОР: Потребно је понудити фи 160. 

 

 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 

                                           

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                                                        Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

- портал јавних набавки  

- сајт града Лознице 

http://www.loznica.rs/

