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Општина Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Р ОП 05/17 

Број: 404-05-8/2017 

Датум: 06.04.2017. године 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 

05/17 образована Решењем од стране Наручиоца општине Бајина Башта, даје: 

 

 

 

Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку у 

отвореном поступку бр. Р ОП 05/17 – Извођење радова на летњем одржавању путева и 

улица на територији општине Бајина Башта: 

 

Навод из захтева заинтересованог лица: 

„Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку радова - Извођење радова на 

летњем одржавању путева и улица на територији општине Бајина Башта, број ЈН Р 

ОП 05/17, уочене су неправилности у конкурсној документацији. 

На страни 7. конкурсне документације у Додатним условима (члан 76. ст. 2. Закона) 

Технички капацитет тачка 3.2.2. Понуђач мора да поседује у свом власништву, закупу 

или лизингу следећа основна средства: 

- Асфалтна база минимум 30t/času на удаљености 40 километара од Бајине Баште, у 

власништву или закупу, или лизингу, или уговор о куповини асфалта (не даље од 40км). 

Ограничавајући удаљеност асфалтне базе је кршење члана 10. Закона о јавним набавкама 

где је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију а такође и кршење члана 12. Закона о јавним набавкама, где је Наручилац 

дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим 

понуђачима а не фаворизујући одређеног понуђача а остале дискриминишући. 

Имајући у виду да се транспорт асфалта врши савременим транспортним средтвима 

(постоје и камиони са грејачима) то удаљеност асфалтне базе није меродавна, већ 

температура асфалта која је прописом дозвољена за уградњу. 

Такође о уграђеном асфалту ће се доставити и Атест о кваклитету уграђене масе од 

акредитоване установе. 

Надамо се да ћете наш захтев усвојити и кроз измене га објавити јер у супротном 

бићемо принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права понуђача.“ 

 

Одговор: Наручилац нема намеру да фаворизује било ког понуђача, а наравно ни да 

дискриминише на било који начин потенцијалне понуђаче, а самим тим ни да крши 

законске одредбе, у овом случају начела јавне набавке. Разматрајући навод из захтева за 

појашњење конкурсне документације Комисија се слаже са сугестијом заинтересованог 

лица да је удаљеност асфалтне базе од 40 километара од Бајине Баште сувишан услов, па у 

складу са тим следи Измена конкурсне документације где ће бити избрисана удаљеност 

асфалтне базе максимално до 40 км од Бајине Баште. „Асфалтна база минимум 30t/času, у 

власништву или закупу, или лизингу, или уговор о куповини асфалта“ и даље остаје у 

оквиру додатних услова, односно техничког капацитета.   

 

Што се тиче поменутог Атеста о квалитету уграђене масе од акредитоване 

установе, подразумева се да уграђени асфалт мора бити контролисан, односно мора бити 

испитан квалитет од стране акредитоване лабораторије за испитивање асфалта. С тим у 
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вези, а и везано за поменуту температуру асфалта приликом уградње, је и навод из 

конкурсне документације (на 4. страни):  

„При извођењу радова извођач је дужан да се придржава законских, техничких 

прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова. 

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор који ће вршити надзор и контролу 

над извођењем радова. 

Извођач радова је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг 

квалитета у складу са важећим стандардима.“ 

 

Напомена: Комисија за јавну набавку је сагласна да појашњење у вези са „Асфалтна база 

минимум 30t/času на удаљености 40 километара од Бајине Баште, у власништву или 

закупу, или лизингу, или уговор о куповини асфалта (не даље од 40км).“  захтева Измену и 

конкурсне документације. 

 

Напомињемо и да у складу са стандардима за ову врсту радова и Конкурсном 

документацијом, додатним појашњењима као и Изменом конкурсне документације, 

сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно саставити своје понуде. 

 

Појашњења конкурсне документације, као и остала документа везана за јавне 

набавке можете преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.  

Адресе су: portal.ujn.gov.rs  и  www.bajinabasta.rs 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 06.04.2017. године 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку бр. Р ОП 05/17 

   

http://www.bajinabasta.rs/

