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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-

39/2019-01: Услуге надзора на изградњи централног постројења за пречишћавање 

отпадних вода у насељима општине Мали Иђош 

ПИТАЊЕ 1:  

Како је као додатни услов дефинисано да понуђач има најмање једну референу да је 

ППОВ постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода са СБР технологијом 

изграђено према пројекту Понуђача у функцији претходних пет год од објављивања 

позива, овим сматрамо да је Наручилац неаргументовани и паушално одредио као 

критеријум временски период функционисања постројења за пречишћавање комуналних 
отпадних вода у трајању од пет година од објављивања позива. 

Према Закону о планирању и изградњи РС (чл. 158) изграђени објекат се сматра 

функционалним и подобним за употребу од момента издавања Решења о употребној 
дозволи од надлежног органа. Сходно томе, напомињемо да је Наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке коју спроводи поштује све важеће законе РС и у складу са тим 
одређује и додатне услове. 

Из свега наведеног, захтевамо од Наручиоца да промени, односно преформулише тражени 

услов везан за период функционалности постројења имајући у виду да је Законом о 
планирању и изградњи РС који се примењује на предметну јавну набавку предвиђено када 

се изграђени објекат сматра функционалним, односно подобним за употребу. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Наручилац ће везано за питање потенцијалног понуђача које се односи на додатне 

услове: 
1. На страни 12. Конкурсне документације , у Табели додатни услови, колона 2., под 

редним бројем 2 у том делу изменити Конкурсну документацију и исправку исте 
објавити на Порталу јавних набавки. 

2. На страни 12. Конкурсне докуемнтације, у Табели начин доказивања, колона 2., под 
редним бројем 2., у том делу изменити Конкурсну документацију и исправку исте 

објавити на Порталу јавних набавки. 
3. Наручилац ће у складу са претходном тачком, изменити на страни 34 Конкурсне 

документације Образац Потврде  и исправку исте објавити на Порталу јавних набавки.  
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама овај одговор објављује се на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
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