
Страна 1 

 

Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. У МВ 23/19 
Број: 404-112-7/2019 
Датум: 25.11.2019. 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 поступку јавне 
набавке мале вредности број У МВ 23/19, образована Решењем од стране 
Наручиоца даје: 
 
Одговор на постављено питање за јавну набавку мале вредности број У МВ 23/19 
– Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка 
државних путева кроз насеље Бајине Баште. 
 
Питање број 1: 
 
У конкурсној документацији број: У МВ 23/19, чији је предмет израда пројекта 
техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз насеље 
Бајине Баште, на страни 11/55 пројектног задатка, издатог од стране ЈП Путеви 
Србије, у поглављу 5. који се односи на посебне услове за израду пројекта, 
експлицитно је наведено да је обавеза пројектанта да предметни пројекат заврши 
у року (период реализације уговора) који није краћи од 120 дана односно дужи од 
150 календарских дана, од дана закључења уговора (укључујући и поступање по 
примедбама техничке контроле). 
 
Међутим, на страни 24/55 конкурсне документације у Обрасцу понуде, у поглављу 
5. – Опис предмета набавке, под тачком 3., наводи се да је максималан рок за 
извршење услуге 90 календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора 
и достављања менице за добро извршење посла. 
 
Имајући у виду контрадикторност наведених рокова за извршење услуге у 
конкурсној документацији, и чињеницу да је услугу потребно реализовати у три 
прилично обимне фазе, молимо Вас да ускладите и измените конкурсну 
документацију са Пројектним задатком од стране ЈП „Путеви Србије“, а у погледу 
наведених рокова за израду пројектне документације. 
 
Одговор на питање број 1:  
 
Наручилац ће изменити и ускладити Конкурсну документацију као и продужити рок 
за подношење понуда. 
 
Одговоре на постављена питања, 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 поступку јавне набавке мале вредности бр. У МВ 
23/19 – Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка 
државних путева кроз насеље Бајине Баште је сагласна да ови одговори на 
питања захтевају Измену конкурсне документације.  
 

http://www.bajinabasta.rs/
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У Бајиној Башти, 

Дана 25.11.2019. год. 
 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. У МВ 23/19 

                                                                          


