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П Е Ћ И Н Ц И 
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглих захтева заинтересованих лица за појашњење 
конкурсне документације од 11.5.2018. и 14.5.2018. године, а у вези са припремањем 
понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци,  
број: 404-15/2018-III 

 
 

ПИТАЊE: 
У Конкурсној документацији, на страни 8/56, 3) Технички капацитет, начин доказивања, 
дефинисано је да се технички капацитет доказује достављањем пописне листе оверене и 
од стране овлашћеног лица потписане тј. извод из књиговодствене картице или фотокопије 
књиговодствене картице на дан 31.12.2017.године. 
 
У случају подношења заједничке понуде, да ли пописну листу оверава овлашћено лице 
групе понуђача или сваки члан групе понуђача оверава „своју“ пописну листу? 
У случају уговора о закупу да ли пописну листу оверава овлашћено лице Понуђач или 
власник опреме? 
 
ОДГОВОР: 
Пописну листу оверава овлашћено лице у чијем је власништву тражена опрема. 
Ако је тражена опрема у власништву овлашћеног лица групе понуђача онда пописну листу 
оверава овлашћено лице групе понуђача, а ако је у власништву члана групе понуђача, у 
том случају пописну листу оверава  члан групе понуђача у чијем је власништу тражена 
опрема. 
 
Уколико понуђач није власник  тражене опреме, као доказ да испуњава додатни услов у 
погледу Техничког капацитета доставља уговор о закупу. У том случају не доставља 
пописну листу. 
 
ПИТАЊЕ:  
У конкурсној документацији на страни 54/56, у Обрасцу 13 – Предмер и предрачун – 4. 
Одводњавање, дефинисана је позиција 4.14а Обезбеђење места улива канала „16“ у 
канала „Алиција“. Након обиласка терена није било могуће лоцирати место улива канала 
„16“ у канала „Алиција“, а самим тим и радове који се односе на ову позицију.  
Молимо вас да ближе дефинишете обим и врсту радова који се односе на поменуту 
позицију радова. 
 
 



ОДГОВОР: 
Под обезбеђењем места улива се подразумева изградња уливне и изливне облоге канала 
у свему према графичком прилогу 1.7.6. из ПГД-а. 
 
ПИТАЊЕ:  
Молимо вас да нам појасните из ког разлога је потребно да понуђач располаже асфалтном 
базом - минималног капацитета 150 тона/час обзиром да је укупна количина асфалта који 
треба извести по предмеру и предрачуну око 2000 т, сматрамо да асфалтна база 
минималног капацитета 150 тона/час превазилази објективне потребе за предметну јавну 
набавку и такође сматрамо да би база капацитета 100 тона/час задовољила потребе јавне 
набавке те вас молимо да појасните захтевани услов или га измените  тако да буде у складу 
са потребама предметне јавне набавке. Овако постављен услов може да буде 
дискриминишући обзиром да се онемогућава учешће на јавној набавци понуђачима који 
поседују асфалтне базе мањег капацитета, а које могу да испуне конкретне потребе за 
асфалтом. 
 
ОДГОВОР: 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће бити  и измењена конкурсна 
документација у том делу. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

Доставити: 
- На Портал јавниих набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 
 


