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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ:појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бројЈН MВ 1.2.20/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 
1.2.20/2016- : Koшење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа, ОРН 
77312100-Услуге уништавања корова; ОРН 90511300- Услуге одношења смећа, доставило 
је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 08.07.2016. године у 14,20 часова (иако је у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви  захтеви за 
додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког 
радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање 
наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 11.07.2016. године. Наведеним e-mail-ом тражи се 
одговор на следећа питања:  
 
ПИТАЊА: 
У вези конкурсне документације број 1.2.20/2016 желимо да поставимо следећа питања: 
Питање 1  
 
На страни 4 конкурсне документације наводите да се закључује двогодишњи уговор.  
 
Да ли под тим подразумевате уговор који се реализује у периоду од 24 месеци или 
подразумевате уговор који ће бити реализован у периоду од 12 месеци али у две 
буџетске године, 2016 и 2017 године.  
 
Одговор 1: 
Уговор се потписује на две године 2016 и 2017 
Питање 2 
На страни 6 конкурсне документације као обавезну садржину понуде под тачком 6 у 
доказима наводите средства финансијског обезбеђања и под тачком 9 у обрасцима 
наводите образац меничног овлашћења за озбиљност понуде. 
Одговор бр.2 

Усаглашено-Кориговано 
     Питање 3 
На страни 8 конкурсне документације у одељку 2.9 Услови плаћања наводите „по претходно 
извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно – квантитативном пријему добара 
који је констатован записником о примопредаји“. 
 Одговор бр.3 

Усаглашено-Кориговано 
Питање бр.4 
На страни 9 конкурсне документације у одељку 2.12 Финансијско обезбеђење, у 

Напомени наводите да ће понуда бити одбијена због битних недостатака као 
неприхватљива уколико се не доставе „све менице“ и да „уколико средство обезбеђења није 
дато у складу са захтевом из конкурсне документације понуда понуђача биће одбијена као 
неприхватљива због битних недостатака“. 



Одговор бр.4 
Усаглашено-Кориговано 
Питање бр.5 

 На страни 14 конкурсне документације у одељку 3.2 Додатни услови за учешће у поступку и 
на страни 16 конкурсне документације у одељку 3.4 Доказивање испуњености додатних 
услова захтевате кадровски капацитет за грађевинске радове и техничку опремљеност за 
извођење грађевинских радова. 

Одговор бр.5 
Усаглашено-Кориговано 
Питање бр.6 
На страни 16 конкурсне документације уочен је недостатак јер није довршена 

реченица: „Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о 
закупу или лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу 
или лизингу,. 

Одговор бр.6 
Усаглашено-Кориговано 
Питање бр.7 Понуђач тражи измену конкурсне документације у овом делу. 
На страни 18 конкурсне документације у табели је потребно избацити у Прилогу бр. 

6 Средства финансијског обезбеђења: - меница за озбиљност понуде.        
Одговор бр.7 
Усаглашено-Кориговано 

Питање бр. 8 

 На страни 28 конкурсне документације у Обрасцу меничног овлашћења за добро извршење 
посла након дела „ ... а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла ...“ 
потребно је дописати „... по основу Уговора заведеног ...“. 

Одговор бр.8 

Усаглашено-Кориговано 
Питање бр 9 

Понуђач тражи измену конкурсне документације у овом делу. 
На странама 31 и 49 конкурсне документације под тачком 1 у табелама наведено је: „... Прво 
кошење обавити крајем Априла у зависности од вегетације, а друго крајем Септембра 
месеца...“ 
     Одговор бр 9 
За 2016 годину Септембар-Октобар 
За 2017 годину Март-Април и Септембар-Октобар 

Питање бр 10. 
Зашто је дата површина од 200.000 m2 на позицијама 1 и 2 техничке спецификације на 
странама 31 и 49 конкурсне документације, када се по истој захтева уништавање корова и 
траве у два наврата у ширини 3,00 m са обе стране вреловода дужине од 7.527,00 m, што 
износи 90.324 m2? 

Одговор бр. 10 

Цене су по m2     

Вреловод Костолац-Пожаревац, локације у граду,( ПЗП круг, Подстанице по граду-50 
ком, Магацин ЈП Топлификација) 

Питање бр.11 

Под тачком 6 техничке спецификације на странама 32 и 50 конкурсне 
документације наводи се уклањање и одвоз смећа из зоне вреловода. 



Да ли је у питању дивља депонија и о каквој врсти отпада се ради? 

Одговор бр. 11 
Oтпад који се налази дуж вреловода и других локација. 
Питање бр.12 
У техничкој спецификацији на странама 32 и 50 конкурсне документације наводите 
стопу ПДВ – а од 8%. 
Одговор бр 12. 
Исправљено је-важећа посебна стопа ПДВ – а износи 10%. 
Питање бр.13 
Обзиром да предмет набавке нису грађевински радови, понуђач захтева измену 
Обрасца бр. 11 – Изјава одговорног извођача радова на страни 34 конкурсне 
документације у складу са природом предмета набавке а то је услуга уништавања 
корова и одношења смећа. 

Одговор бр. 13 
Усаглашено-Кориговано 
Питање бр. 14 

У Обрасцу бр. 15 – Доказ о поседовању техничког капацитета на страни 38 
конкурсне документације наводите ситан грађевински алат који се не помиње на 
страни 14 конкурсне документације.  

Питање понуђача је да ли је потребно доказивати расположивост ситног 
грађевинског алата, и ако јесте зашто се то захтева обзиром да предмет набавке 
нису грађевински радови.Такође, у истом обрасцу као доказ захтевате достављање 
уговора о закупу (лизингу), фотокопију саобраћајне дозволе. Понуђач указује на 
недостатак конкурсне документације јер као доказ, поред фотокопије саобраћајне 
дозволе, није наведена пописна листа основних средстава за средства набављена 
у претходним годинама.Зашто се инсистира на располагању камионом за превоз 
терета носивости 8 – 10 тона када се превоз терета може вршити и трактором са 
приколицом носивости до 10 тона?  

Одговор бр 14. 
Усаглашено-Кориговано 
Може и трактор са приколицом носивости до 10 тона. 
 
Питање бр 15. 
У Моделу уговора, на страни 40 конкурсне документације у члану 4. наводите да ће 
се плаћање вршити на основу испостављених привремених и окончаних ситуација, 
док на страни 8 конкурсне документације у одељку 2.9 Услови плаћања наводите 
да ће се плаћање вршити на основу испостављених фактура. 
Одговор бр 15 
Усаглашено-Кориговано 
Питање бр 16 
У Моделу уговора, на страни 40 конкурсне документације у члану 4. наводите као 
један од обавезних докумената за оверу привремене ситуације одговарајуће атесте 
за уграђени материјал. 
Одговор бр. 16 
Усаглашено-Кориговано 

Питање бр 17 

У Моделу уговора члан 10. на страни 42 и 43 конкурсне документације није у логичкој вези са 
предметом јавне набавке па је потребно извршити усаглашавање или избацити тај члан. 

Одговор бр 17 



Усаглашено-Кориговано 
 Питање бр 18 

У члану 11. Модела уговора на страни 43 конкурсне документације осим менице за добро 
извршење посла, помиње се и меница и менично овлашћење за отклањање грешака у 
гарантном року.  

Одговор бр 18 

Усаглашено-Кориговано 
Питање бр 19 

На страни 48 конкурсне документације у Обрасцу бр. 17б – Образац изјаве о испуњености 

услова из конкурсне документације потребно је избацити тачку 1 јер се конкурсном 

документацијом не захтева испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета. 

Одговор бр 19  Усаглашено-Кориговано 
Питање бр 21: 
Такође, како на страни 17 конкурсне документације у Напомени остављате 

могућност понуђачима да испуњеност обавезних и додатних услова докажу достављањем 
потписане и оверене изјаве у складу са чланом 77. став 4. Закона, питање понуђача је зашто 
се захтева достављање појединачних доказа о испуњености техничког и кадровског 
капацитета у саставу понуде. 

Закон о јавним набавкама оставља могућност наручиоцу да у складу са чланом 79. 
став 2. и 3. тражи од понуђача достављање фотокопија доказа у року не дужем од 5 дана у 
поступку стручне оцене понуда. 

Одговор 21 
Сви обавезни и додатни услови се испуњавају изјавама бр 16 и 16а. Наручилац има 
право да по потписивању уговора са изабраним понуђачем тражи на увид тражену 
конкурсну документацију( Као што сте и навели у питању)  

Питање бр 22 

 На које локације у граду се односи позиција 1 из техничке спецификације на 

странама 31 и 49 конкурсне документације? 

 Одговор бр 22 

Вреловод Костолац-Пожаревац, локације у граду,( ПЗП круг, Подстанице по граду-50 
ком, Магацин ЈП Топлификација. 

Питање бр.23 

Да ли је могуће извршити обилазак локација на којима се пружају услуге, и уколико је могуће 

на који начин се може заказати исти? 

Одговор бр 23. 

Наравно да можете поднети захтев и договорити о времену изласка на локације. 

Морате се писменим путем обратити комисији за ЈН. 

 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама,измењена 
конкурсна документација, датум новог рока за подношења понуда („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 



 


