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Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 
Број: 404-25-11/2020 
Датум: 30.03.2020. 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 број Д ОП 15/20, образована Решењем од стране Наручиоца даје: 
 
Одговор на постављенo питање за јавну набавку у отвореном поступку број Д ОП 
15/20 – „Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за 
реконструкцију постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и 
изградња новог топловода и топлотних подстаница за потребе грејања 
гимназије „Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“. 
 
Питање број 1: 
„Потребно ми је појашњење које се односи на ванредну ситуацију тј. на избијање 
епидемије COVID-19“. 
 
,,Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, 
ако наступе околности на које добављач није могао да утиче, а које се односе на: 
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 2) 
мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 3) услове за реализацију 
предмета јавне набавке, који нису предвиђени техничком документацијом; 4) 
закашњење наручиоца да Добављача уведе у посао; 5) хитне непредвиђене 
радове чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или 
ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом 
земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 
19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем 
тексту: Узансе)''. 
 
Да ли се овај део односи и на извођење радова и рокове дефинисане уговором 
(пролонгације рокова без обрачунатих пенала) из разлога што није као „Виша 
сила“ наведена могућност избијања епидемије? или се она подводи под тачку            
„2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа? 
 
Одговор на питање број 1: 
 
Предмет јавне набавке а и модела уговора који је саставни део конкурсне 
документације је ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ НА УГАЉ ЗА РАД НА ДРВНУ 
СЕЧКУ И ИЗГРАДЊА НОВОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ГИМНАЗИЈЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ ПО 
СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“. 
 
Сходно Закону о јавним набавкама, предмет уговора јесте онај који чини већи део 
процењене вредности јавне набавке, те зато у конкурсној документацији и моделу 
уговора стоји добављач. 
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С обзиром на напред изнето, модел уговора који је саставни део конкурсне 
докуменатације, односи се на целокупан предмет јавне набавке, укључујући и 
извођење радова. 
 
Разлози за продужетак рока наведени су у моделу уговора. Напомињемо да ће се 
сваки захтев за измену уговора односно продужетак рока, поднет од стране 
изабраног понуђача, разматрати појединачно и уз сагласност стручног надзора. 
 
Одговор на постављенo питањe, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке бр. Д ОП 15/20 – 
„Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију 
постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и изградња новог 
топловода и топлотних подстаница за потребе грејања гимназије „Јосиф 
Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“ је сагласна да овај одговор 
на питање не захтева Измену конкурсне документације. 
 
 
 
У Бајиној Башти, 
Дана 30.03.2020. год. 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

