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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-613/20-015/5 

Датум: 21.09.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку број ЈН МВ 33/2020 

(1.2.41  у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 33/2020 (1.2.41 у Плану јавних набавки)–Услуге: Извиђање и 

уклањање неексплодираних убојних средстава ради реализације прве фазе проширења 

"Новог гробља у Пожаревцу" површине од 8.000 m
2
, ОРН 45112340 – Радови на 

деконтаминацији тла, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 16.09.2020. 

године у 13,53 часова. Како је последњи дан рока за поступање наручиоца био нерадни дан, 

односно субота 19.09.2020.године, наручилац објављује ово појашњење првог наредног 

радног дана. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

  

ПИТАЊА: 

 

1. Молим Вас за одговор по ком пропису је Техничко извиђање извршио Сектор за 

ванредне ситуације МУП-а Србије? Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије као 

надлежна служба излази на терен по пријави и уклања неексплодирана убојна 

средства; 

2. Молимо Вас за одговор по ком пропису извођач радова може да уклања 

неексплодирана убојна средства што је и део радова предвиђен Техничком 

спецификацијом? Овом приликом указујемо на Закон о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама који јасно дефинише да су послови уклањања 

неексплодираних убојних средстава искључива надлежност Сектора за ванредне 

ситуације МУП-а Србије, што даље упућује да у недостатку Пројекта ни предмет 

уговора није правилно и у складу са Законом одређен. 

3. С' обзиром на то да не постоји Пројекат за извршење радова који су предмет уговора, 

молим Вас за одговор којом методом је потребно спровести предметне послове на 

извиђању и снимању терена?  

4. Чланом 8. Модела уговора наручилац је предвидео следеће:  

„Извршилац се обавезује да након извршења услуге изда наручиоцу Уверење/потврду, 

издату под материјалном и кривичном одговорношћу, да је површина на којој ће се 

вршити услуге уклањања неексплодираних убојитих средстава, у потпуности безбедна 

за рад и употребу, како за кориснике, тако и за посетиоце Новог гробља у Пожаревцу.“     

Скрећемо пажњу да се Уверење о очишћености издаје након извођења радова чишћења  

од неексплодираних средстава и да извођач радова нема законска овлашћења да издаје 

потврде/уверења да је одређена површина безбедна за рад и употребу. Уверење може у 

складу са законским овлашћењима једино издати Центар за разминирање Републике 

Србије. 
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У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће: 

 

ОДГОВОРЕ: 

1. Сектор за ванредне ситуације је као надлежна служба излазио по пријави и уклањао 

неексплодирана убојна средства. 

 

2. Уклањање неексплодираних убојних средстава може да обавља само овлашћено правно 

лице из земље и иностранства које поседује овлашћење МУП-а Републике Србије, Сектор за 

ванредне ситуације. 

 

3. Наручиоцу нису познате методе уклањања неексплодираних убојних средстава, јер ће 

методе одредити пружалац услуге који поседује важеће овлашћење МУП-а Републике Србије, 

Сектор за ванредне ситуације.  

 

4. Наручилац захтева да пружалац услуге такву потврду обезбеди од органа који је надлежан 

за издавање. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


