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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), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење 
конкурсне документације од 12.01.2018. а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну 
набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

САНАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТО ОПРЕМЕ НА ИЗВОРИШТУ НАСЕЉА 
АШАЊА, број: 404-46/2017-I 

 
ПИТАЊЕ 1: 
У питању је отворени поступак а у вашој 8. измени плана јавних набавки која је објављена 
дана 22.12.2017. на Порталу јавних набавки на страни 4/7 ставка 1.3.10 наведени поступак 
унет је као поступак јавне набавке мале вредности са процењеном вредношћу од 
3.960.616,00 дин без ПДВ. Молимо вас објасните несагласје између врсте поступака као и 
процењене вредности која је у оквиру јавне набавке мале вредности. 
 
ОДГОВОР 1: 
Нручилац је током 2017. већ имао набавку истоврсних радова као у предметној 
набавци, те како процењене вредности свих истоврсних набавки на годишњем нивоу 
прелази 5 милиона динара, отворени поступак је био обавезан. Измена врсте 
поступка јавне набавке се не сматра изменом плана јавних набавки, те је у плану 
остало да је то поступак јавне набавке мале вредности, док је у одлуком о покретању 
поступка јавне набавке покренут отворени поступак. Најзад, Наручилац увек може 
спровести отворени поступак, за опредељени износ процењене вредности који се 
сагласно Закону о јавним набавкама спроводи за јавну набавку мале вреднсоти, али 
не и обрнуто. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
У самој конкурсној документацији крајњи рок за доставу понуда је 24.01.2018. год а на 
вашем сајту стоји 25.01.2018. Који датум је валидан? Такође наведен је законски за доставу 
понуда у отвореном поступку а не у поступку јавне набвке мале вредности. 
  
ОДГОВОР 2: 
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку  у складу са чланом 32. Закона 
о јавним набавкама.  
На званичном веб-сајту Општине Пећинци је уредник веб-сајта направио грешку 
ставивши датум 25.01.2018, те је након ваше сугестије грешка и исправљена. Хвала. 
Дакле, крајњи рок за подношење понуда је 24. јануар 2018. године до 10,00 часова. 
Јавно отварање понуда обавиће се 24. јануара 2018. године у 11,30 часова у  згради 

Општине Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5 у Пећинцима, у малој сали на првом 

спрату, уз присуство овлашћених представника понуђача.  



 
ПИТАЊЕ 3: 
На страни 7/68 у одељку везаном за додатне услове, захтевају се референце у износу од 
4 милиона динара а на страни 8/68 у одељку везаном за кадровски капацитет захтева се 
најмање 20 запослених или радно ангажованих плус 6 лиценци извођача инжењерских 
секција следећих инжењера: и то значи још и инжењер архитектуре, грађевине, машинства, 
електотехнике и технологије. Овако постављени услови представљају кршење начела 
обезбеђивања конкуренције чл. 10 став 2. и начела једнакости понуђача члан 12. став 2. и 
несразмерни су додатним условима који се захтевају у поступцима јавних набавки мале 
вредности, односно у поступку који има наведену процењену вредност. Молимо вас да 
извршите измене у одељку додатних услова. 
 
ОДГОВОР 3: 
Погледати Измену конкурсне документације објављену на Порталу јавних набавки 
дана 15.01.2018. године. 
Наручилац је у наведеном смислу већ извршио измену конкурсне документације и 
објавио је на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 15.01.2018. 
године. 
 
ПИТАЊЕ 4: 
У оквиру модела уговора на страни 23/68 чл. 4 средства финансијског обезбеђења 
захтевају се 3 банкарске гаранције: 

1. Гаранција банке за повраћај авансног плаћања у висини примљеног аванса од 50% 
укупне уговорене ценебез ПДВ, 

2. Гаранција банке за добро извршење посла у висини 10% од уговорене цене радова 
без ПДВ, 

3. Гаранција банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од 
вредности закљученог уговора без ПДВ-а (односно оригинал обавезујућа писма о 
намерама банке за издавање гаранција). 

У чл. 5. Осигурање радва захтевају се две полисе: 
1. Полиса осигурања објекта у изградњи 
2. Полиса осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица. 
А на страни 37/68 се захетва и банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 5% 
од укупне вредности понуде без ПДВ. 
Имајући у виду да су сви трошкови посебно за издавање банкарских гаранција изузетно 
високи и у супротности са начелом ефикасности и економичности чл. 9 став 2. ЗЈН и 
несразмерно високи наведеној процењеној вредности јавне набавке, као и јавне набавке 
мале вредности за које се уобичајено траже менице као средства пбезбеђења због мањих 
трошкова, молимо вас  измените конкурсну документацију или процењену вредност јавне 
набавке. 
 
ОДГОВОР 4: 
Чланом 13. став 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр. 86/2015) као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки 
предвиђена је између осталих и банкарска гаранција, што је Наручилац и одабрао у 
предметном поступку јавне набавке, и с обзиром на процењену вредност јавне 
набавке и досадашу праксу наручиоца, комисија сматра да су тражена средтва 
обезбеђења примерена јавној набавци а такође и уобичајена у пракси јавних набавки. 
 



ПИТАЊЕ 5: 
Такође, рок за извођење радова је кратак – одредили сте да не буде дужи од 20 
календарских дана од дана увођења у посао, и захтевате наведена средства обезбеђења 
за тако кратак период, молимо вас објасните несагласје. 
 
ОДГОВОР 5: 
Техничко лице код Наручиоца је одредило рок од 20 календарских дана за извођење 
радова из преметне јавне набавке и тако одрђен рок сматра примереним и довољним за 
извођење радова наведених у предмеру радова. 
 
ПИТАЊЕ 6: 
Због свих наведених захтева као и специфичности везаних за грађевински део 
(грађевински дневници, трошкови организације градилишта, окончане ситуације) молимо 
вас да наведену конкурсну документацију поделите у партије као и у складу са начелима 
ЗЈН – начела обезбеђивања конкуренције и начела једнакости понуђача како би се 
омогућило да шро већи број понуђача достави понуде. 
 
ОДГОВОР 6: 
Предметна јавна набавка није обликована у партије, Наручилац смтра да предмет јавне 
набавке исказан у предмеру радова предтавља једну целину и да га као таквог није 
потребно делити у партије, поговотову узимајућу у обзир чињеницу да је преметна јавна 
набвка већ објављена и да би у овом тренутку било крајње неозбиљно, неефиксно и 
неекономично мењати целокуну конкурсну документацију. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

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


