
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавне набавке мале вредности- 
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П о ж а р е в а ц    

 

                                                                                                             

 ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНMВ    

21/2014 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

мале вредности број 21/2014 - систематско уклањање амброзије, 77312100 – услуге 

уништавања корова- доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 

12.06.2014. године у 09,15 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

 

1. На страни 12. код дефинисања потврда о извршеним услугама ( референца ), 

нејасно је како се за јасно дефинисану услугу  СИСТЕМАТСКОГ УКЛАЊАЊА 

АМБРОЗИЈЕ 77312100-УСЛУГЕ УНИШТАВАЊА КОРОВА даје могућност да се 

референца доказује потврдама које за предмет имају ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ИЛИ 

УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, обзиром на специфичност предмета ове јавне набавке. 

 

2. На страни 17. у Обрасцу број 1. код навођења Прилога број 7-Доказ о 

довољном кадровском капацитету на обрасцу не постоје ознаке ДА или НЕ, које се 

требају заокружити. 

 

3 На страни 40. у обрасцу Изјаве о испуњености услова ( Образац 18 ), иако 

је у тексту Изјаве написано да  понуђач изјављује да испуњава услове из члана 75. и 76. 

Закона, Изјава садржи само ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ који су предвиђени чл. 75., док су 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ, који су предвиђени чл. 76. изостављени.  

 

4. Обзиром да се на страни 38. у Обрасцу 17. код Начина извођења услуга на 

кошењу биљке амброзија, изричито наводи да ће се кошење, где је то могуће, вршити  

тримерима и самоходним косачицама, нејасно је на основу чега ( ког прописа )  се код 

техничке опремљености тражи поседовање остале опреме типа мотокултиватора са 

косама које се посебно каче, таруп ( мулчев ) за чишћење шибља, тракторске ротационе 

косачице. 

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

        1. Могућност да се референца доказује потврдама које за предмет имају 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ИЛИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА је управо дата да би се 

ширем кругу потенцијалних понуђача омогућило учешће у поступку јавне набавке. 

Ограничавање списка пружених услуга само на систематско уклањање амброзије по 

мишљењу наручиоца представљало би дискриминаторски услов јер одржавање 

зеленила или уређења простора подразумева и уклањање разних врста коровских 

биљака. 

 



       2. Техничку грешку на страни 17. у Обрасцу број 1. код навођења Прилога број 7-

Доказ о довољном кадровском капацитету на обрасцу где не постоје ознаке ДА или НЕ 

исправили смо кроз измену конкурсне документације, а потенцијални понуђач је овако 

значајан пропуст могао да реши стављањем ознаке + или -. 

 

       3. Изјавом о испуњености услова из конкурсне документације (Образац бр. 18) 

доказују се само обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке што се јасно 

може закључити из самог текста изјаве, конкурсне документације и других образаца. 

 

      4.  Техничка опремљеност дефинисана конкурсном документацијом примерена је 

предмету јавне набавке јер је због специфичности терена неопходно ангажовати 

наведену опрему (на пример, тракторска ротациона косачица се користи за уклањање 

амброзије на великим површинама). Доказ о одговарајућој техничкој опремљености 

може бити и уговор о закупу или лизингу, а осим тога увек постоји могућност 

подношења заједничке понуде. 

  

          Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

         Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 

дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку 

ЈНМВ 21/2014- систематско уклањање амброзије, 77312100 – услуге уништавања 

корова, продужен. 

 

      Крајњи рок за подношење понуда је 18. јун 2014. године до 12,00 часова. 

 

        Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

07,00-15,00 часова. 

  
       Јавно отварање понуда ће се обавити  18. јуна 2014. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

          

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 


