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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова – Инвестиционо одржавање објекта МЗ Ковиљ, 

ОП-5/2020  

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованих лица, примио Захтев 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга израде пројектно - техничке документације, шифра: ОП-5/2020, којим су 

постављена наведена питања и захтеване измене конкурсне документације или изнете 

следеће тврдње:   

 

Питање број 1: Поштовани, молимо додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку број ОП-5/2020 - Инвестиционо одржавање 

објекта МЗ Ковиљ: 

1. Као доказ за додатни услов под тачком 1.1 тражен је „BON-JN-односно извештај 

о бонитету за јавне набавке, Агенције за привредне регистре за 2017, 2018 и 2019. 

годину (Уколико АПР није завршио податке за 2019. годину, доставити извештај 

који се односи на 2017. и 2018. годину и фотокопију биланса стања и успеха за 

2019. годину. 

2. С обзиром да је према чл. 33 и 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 

62/2013 и 30/2018) рок за достављање Редовних годишњих извештаја 30. јун 2020. 

године, молим да измените конкурсну документацију и као доказ наведете БОН-

ЈН односно извештај о бонитету за јавне набавке, Агенције за привредне регистре 

за 2016, 2017. и 2018. годину. 

 

Одговор број 1: Наручилац је поред обавезних услова прописао да понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и 

то да је понуђач остварио пословни приход од најмање 32.000.000,00 динара у претходне 

три године (2017, 2018. и 2019. године);  

Према члану 35. став 1, Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013, 

30/2018 и 73/2019-др.закон) правна лица и предузетници дужни су да, за статистичке и 

друге потребе, доставе Агенцији до краја фебруара наредне године: Биланс стања, 

Биланс успеха и Статистички извештај за пословну годину која је једнака календарској.   

Комисија за јавну набавку напомиње да је једини разлог тражења финансијских 

извештаја то да се увери да потенцијални понуђач има довољан ниво тражених прихода у 

претходне три године.  



Питање број 2:  Поштовани, молимо додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде за јавну набавку број ОП-5/2020 - Инвестиционо одржавање 

објекта МЗ Ковиљ: 

 

1. Као доказ за додатни услов под тачком 4. тражено је да се достави следеће: 

4.1  Изјава о кључном техничком особљу – попуњена, потписана и оверена 

печатом од стране овлашћеног лица понуђача (Саставни део конкурсне 

документације је Образац Изјаве о кључном техничком особљу), 

4.2  За инжењера са лиценцом, поред осталих доказа, доставити и фотокопију 

лиценце Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Молимо потврду да је као доказ за испуњење додатних услова под тачком 4 

довољно доставити: 

- Изјаву о кључно техничком особљу и 

- За инжењера са лиценцом - фотокопију лиценце Инжењерске коморе Србије 

или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно, да 

није потребно достављати фотокопије одговарајућих М образаца- пријаве на 

обавезно социјално осигурање, уговора о раду или уговора којим се регулише 

рад ван радног односа. 

 

Одговор број 2: Комисија за јавну набавку изјављује да је као доказ за кадровски 

капацитет тражена само изјава о кључно техничком особљу и За инжењера са лиценцом 

- фотокопијa лиценце Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. Значи, није потребно достављање М образаца- пријаве на 

обавезно социјално осигурање, уговора о раду или уговора којим се регулише рад ван 

радног односа. 

 

Питање број 3: У складу са Законом о јавним набавкама, молимо Вас да нам 

одговорите на следеће питање: 

У предмеру из конкурсне документације, предвиђена је демонтажа громобрана и 

одвожење на депонију. С обзиром да се ради о опасном отпаду који се мора депоновати 

у складу са Законом о управљању отпадом, да ли је то обавеза Извођача или Инвеститора, 

а имајући у виду да се овај отпад не може одложити на било коју депонију? 

 

Одговор број 3: Обавеза извођача је да депонује отпад у складу са важећим 

прописима. Како је и наведено у обрасцу структуре цене, У свим позицијама понуђач 

мора урачунати цену набавке материјала, уградњу истих, потребну СКЕЛУ и све друге 

накнаде и трошкове које има у извођењу поједине позиције а нису посебно исказане у 

предмеру радова. 

 

Питање број 4:  Зашто се  у конкурсној документацији , технички капацитет, 

тражи  и скела и хидраулична платформа за рад на висини, с обзиром  да по опису радова  

све потребе висинских радова задовољава скела? ( страна 6. Конкурсне док. Тачка 3.4. и 

3.5.) 

 

Одговор број 4: Технички капацитет за предметну набавку је дефинисан 

узимајући у обзир старост објекта, посебне мере заштите, лакши приступ истом као и 

због релативно кратког рока за извођење радова наведених у конкурсној документацији. 

 



Напомињемо, како је наведено и у конкурској документацији, да у случају сумње 

или системом случајног узорка, Комисија за јавну набавку може тражити додатне доказе 

о испуњености свих или појединих услова или у том циљу извршити увид код понуђача 

и одбити понуду понуђача који у остављеном року не достави тражене доказе, не 

омогући увид или достављени докази (и/или увид) не докажу да понуђач испуњава 

услове. 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће 

или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне предлоге 

за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више квалитетних 

понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени аргументима. 

 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки 

захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком 

оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

Комисија за јавну набавку ОП-5/2020 

 


