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Дел.бр.1661/17 од 21.06.2017.године 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.ОП 1.3.2/17 за јавну набавку 
радова-Партерно уређење парцеле Дома ученика средњих школа у Трстенику,на кп 4269 КО Трстеник    
( прва фаза) 

Будући да је један  од потенцијалних понуђача за предметну  јавну набавку, дана 
20.06.2017.године,електронским путем поднео захтев за појашњење конкурсне документације, код 
наручиоца заведен под бројем 1630/17 од истог датума,поставивши одређена питања, Комисија 
наручиоца за   јавну набавлу,  тим поводом,сада даје  следећи  ПРИКАЗ   ПИТАЊА  И  ОДГОВОРА: 

Питање број 1 : ``У делу I АГ радови,редни број 1.1 Геодетски радови,тражи се снимање  терена,као и 
свих надземних објеката. 

Да ли се врши и снимање зграде ?`` 
 
Одговор: Геодетским радовима није тражено снимање  зграде. 

Питање број 2: ``У делу 4.Армирано бетонски радови,тачка 4.4 Траже се бетонске риголе у боји. 

Које боје су у питању,обзиром да свака боја има своју цену?`` 

Одговор: Бетонске  риголе су сиве боје. 

Питање број 3: ``У делу 5.Поплочавање,тачка 5.1 Траже се плоче у боји,а на крају описа сиве. 

Да ли су плоче сиве или у боји?`` 

Одговор: Бетонске  плоче су сиве боје. 

Питање број 4: ``У делу Електроенергетске инсталације,позиције 1 и 6,тражи се геодетско снимање. Да 
ли се снима и црево и кабал,позиције 1 и 6 или само кабал?`` 

Одговор за позицију 1-ископ: Позиција се односи на ручни ископ и затрпавање рова за полагање 
кабла.Овом позицијом није обухваћено геодетско снимање. Одговор за позицију 6-геодетско 
снимање: Позиција се односи на  обележавање  трасе кабла пре копања рова и геодетско снимање тачне  
трасе кабла после његовог полагања,а пре затрпавања рова. 

Питање број 5: `` У делу обавезних услова,члан 75.став 1 тачка 1. до 4.траже се изводи и уверења. 
Обзиром да смо ми уписани у Централни регистар понуђача и до сада смо увек достављали  Решење о 
упису у центрлни регистар  понуђача или Извод из регистра понуђача и решење о упису са  
електронским  адресама понуђача,што је у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Да ли сте сагласни са том констатацијом?`` 

Одговор: Питање број 5. није потпуно јасно,јер садржи констатацију на коју се само тражи сагласност 
наручиоца.Сматрамо да се питање тиче тумачења   одредаба члана 78.став 1. и 5.важећег  Закона о 
јавним набавкама (ЗЈН),у вези са чланом 75.став 1. тачка 1) до 4) истог Закона.Управо из тих  цитираних  
законских одредаба,проистиче  да регистар понуђача обухвата понуђаче  који испуњавају обавезне 
услове из члана 75.став.1.тач. 1) до 4) ЗЈН, те да за те обавезне услове (дакле,само за њих), код 
учествовања у јавним набавкама,исти понуђачи не подносе доказ о њихоовом испуњавању.У томе и 
јесте  основни смисао и дејство регистра понуђача. 

 

                                                                            Комисија за јавну набавку 

             


