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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

у поступку јавне набавке мале вредности радова - Радови на  изради истражно-

експлоатационог бунара на локацији „Драинац“ – ЈН бр. 1.3.2 

 

ПИТАЊЕ:  
                     
На страни 6/32, у оквиру додатних услова  - финансијски и пословни капацитет, тражи се: 

"да је у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година), понуђач 

позитивно пословао и да је у назначеном периоду остварени укупан приход понуђача 

најмање три пута већи од износа предрачунске / процењене вредности ове јавне 

набавке, без ПДВ-а."  

Процењена вредност јавне набавке није исказана у конкурсној документацији, тако да, 

овако формулисано, нема начина да понуђач достави тражени доказ. Потребно је 

конкурсну документацију изменити на начин да се или искаже процењена вредност или да 

се прецизно дефинише потребни остварени приход. 

 

ОДГОВОР: 
Следи измена конкурсне документације, којом ће се исправити овај пропуст. 

 

ПИТАЊЕ: 
 

На страни 6/32, у оквиру додатних услова - технички и кадровски капацитет, тражи се: 

- "најмање 3 гарнитуре опреме за истражно бушачке радове са минималним 

пречником Ø250мм до дубине од 200метара;" 

- "1 камион минималне носивости 5 тона;" 

Обзиром да се у предмеру радова (страна 4/32) под тачком 2.1. тражи „Бушење за уводну 

колону пречником Фи 290мм“ а да се као додатни услов траже гарнитуре са минималним 

пречником 250 мм, сматрамо да услов није на прави начин постављен, јер не одговара 

предмеру радова. Потребно је конкурсну документацију изменити на начин да се тражи 

минимални пречник бушења 290мм. 
 

Обзиром на предмет јавне набавке (страна 3/32) под тачком 1. "Предмет јавне набавке бр. 

1.3.2 су радови на изради истражно-експлоатационог бунара на локацији 

„Драинац“" услов да је потребно поседовање три гарнитуре за бушење једног бунара је 

дискриминаторни. Потребно је конкурсну документацију изменити на начин да је 

поседовање једне гарнитуре довољно на испуњење овог услова, уколико је иста 

одговарајућих техничких карактеристика. 

 

Обзиром на предмет јавне набавке и предмер радова сматрамо да захтев „1 камион 

минималне носивости 5 тона“ није у логичкој вези са предметом јавне набавке и 

дискриминише друге начине транспорта. Потребно је конкурсну документацију изменити 

тако што ће се овај услов брисати. 

 

 
 

 



ОДГОВОР: 

Следи измена конкурсне документације у којој се врше измене у погледу техничког 

капацитета. 

 

ПИТАЊЕ: 

На страни 7/32, у оквиру додатних услова – технички и кадровски капацитет, тражи се: 

-„најмање 15 запослених лица грађевинске струке на неодређено време“ 

-„да има у радном односу најмање једно лице са важећом лиценцом ИКС бр. 492, за 

(одговорног извођача радова – инжењера геологије са важећом лиценцом)“. 

 

Услов где је потребно 15 запослених лица за израду једног истражно-експлоатационог 

бунара је значајно већи од реалних потреба у људству, обзиром на то да гарнитуру 

опслужује 3-5 радника. Потребно је конкурсну документацију изменити на начин да се број 

запослених сведе на реалнију меру. 

 

Такође, није прецизно дефинисано шта се подразумева под „запослених лица 

грађевинске струке“ , односно, ког степена стручне спреме. Става смо да потреба за 

толиким бројем радно ангажованих лица грађевинске струке не постоји и да није у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Услов где се тражи да су лица запослена на неодређено време сматрамо 

дискриминаторним, обзиром да су према Закону о раду, права радно ангажованих по 

разним основима (запослени на одређено и неодређено време, ангажовање на привременим 

и повременим пословима, ангажовање по уговору о делу) изједначена. Потребно је 

конкурсну документацију изменити на начин да се омогући испуњење кадровског 

капацитета на основу било које врсте радног ангажовања дефинисаном Законом о раду. 

 

ОДГОВОР: 

Следе измене конкурсне документације са изменама у погледу кадровског капацитета и 

начина доказивања услова.   

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


