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Бр.6771/2 
Прокупље 
Датум,  28.10.2014 године. 
 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПКЈН БР. 16/14 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњења по питањима понуђача у поступку ПКЈН бр. 16/14 
 
 

У оквиру поступка јавне  набавке добара са услугом уградње : Кабловски 35КВ 
вода улаз-излаз ТС 35/10КВ Мала Плана  , у отвореном поступку (ПК ЈН  бр. 

16/14)(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: .( орн: 31000000  
Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал,расвета и 45000000 

Грађевински радови ) 
Понуђачи  који су преузели конкурсну документацију за предметну јавну набавку, 
поднели су захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације за ПК ЈН бр. 16/14, у коме су поставили одређена питања. 
 
 С тим у вези, а сходно чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама,наручилац даје 
одговоре и појашњења, на сва постављена питања како ниже следи:   
 
                                          ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈН 16/14 

 
 
Питање бр. 1 
 
На стр. 15/53  наводи се који су докази потребни за испуњеност обавезних услова 
сходно чл.75 и чл. 77. Закона о ЈН., као и и начин на који се доказује испуњеност тих 
услова. 
 
Молимо за појашњење у делу који се односи на начин доказивања испуњености 
обавезних услова. 
Да ли  понуђач који је регистрован у регистру понуђача није у обавези да доставља 
доказе о испуњености обавезних услова – члан 75. Став 1. Тачка 1- 4 већ се 
испуњеност тих услова доказује  
Изјавом да је уписан у регистар понуђача уз навођење интернет странице И 
достављањем копије решења о упису у регистар понуђача који води АПР? 
 
Одговор-Понуђач који је регистрован у регистар понуђача није у обавези да 
доставља Доказе о  испуњености услова члан 75 већ се испуњеност тих услова 
доказује изјавом уз навођење интернет странице  и достављањем копије решења о 
упису у регистар понуђача који води АПР . 



 
Питање бр. 2 
 
Уколико понуду подноси група понуђача да ли образац бр. 1 изјаву о независној 
понуди , и образац бр. 2  изјаву о прихватању услова, потписују и оверавају сви 
чланови групе понуђача или само водећи члан? 
 
Одговор-  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. У том 
случају наведене изјаве копирати  у онолико примерака колико има понуђача из 
групе понуђача. 

 
 
Питање бр. 3 
 
У упутству понуђачима како да сачине понуду на стр. 8/53 тачка 28, потребно је да 
понуђач при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
Да ли наведену изјаву доставља само понуђач или сваки члан групе понуђача?  
Да ли је потребно изјаву доставити у слободној форми на свом меморандуму? 
 
 Одговор*прилажемо изјаве  образац бр. 12 и 13 које је потребно попунити са 
упутством 
 
 
Питање бр. 4 
 
Наручилац захтева да понуђач располаже довољним техничким капацитетом тј. да 
поседује техничку опремљеност и апаратуру, наведену на страни 18/53, за коју је 
потребно  доставити поред осталог и изјаву стр. 52/53, да понуђач на дан 
подношења понуде, располаже техничком опремом и апаратуром. 
 
Да ли понуђач наведну опрему мора имати у власништву или је може користити по 
основу уговора о закупу грађевинских машина, тј. пословно техничкој сарадњи? 
 
Одговор Понуђач може узети у закуп одређена техничка срества  али   мора 
доставити копију уговора о закупу. 
 
Питање бр. 5 
 
Од понуђача се захтева да мора поседовати најмање 8 монтера оспособљених и 
здравствено способних за рад на висини  - стр. 18/53 . 
 
Да ли се мисли на монтере - раднике електроструке? 
 
Одговор Понуђач мора имати осам монтера електро струке. 
 
 



Питање бр. 6  
 
Образац ИИ.  спецификација захтева, стр. 24/53, тачка 6 - потребно је извршити 
испоруку и уградњу-постављање  ПВЦ цеви Ø 150 мм на прелазима бочних улица и 
колских улаза у дворишта, без бетонирања. 
Да ли су ПВЦ цеви коруговане или чврсте ? 
 
Одговор ПВЦ  цеви  по тачци 6 спецификације морају бити чврсте 
 
Питање бр. 7 
 
 Образац ИИ спецификација захтева, стр. 24/53, тачка 14.- потребно је извршити 
Испоруку асфалта и асфалтирање разбијених површина асфалтом. 
 
О којој дебљини асфалта се ради? 
 
Одговор Асфалтни слојеви који морају бити разбијени морају се вратити у 
првобитан положај , претпоставимо да је то дебљина 10 сантиметара. 
 

Питање бр. 8 
 Да ли у тачкама 12-15 (стр 4/53 ) Упуства понуђачима како да сачине понуду 
начињена грешка у објашњењу  како се попуњава тачка VII обрасца понуде (тражи 
се збир јединичних цена ,тако да би "УКУПНО ЗА УПЛАТУ" (са обрачунатим ПДВ ом 
Добијен на описан начин и "УКУПНО ЗА УПЛАТУ" из обрасца 3 билинразличити 
износи ). 
 
Одговор У обрасцу понуде  уписати укупан понуђен износ без ПДВ-а 
 
Питање бр. 9 
Да ли се као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
искључиво тражи да понуђач или неки од чланова заједничке понуде  има у 
власништву  наведену техничку опрему или је дозвољено да седоставе тражени 
докази за техничка средства и уговор о закупу Уговор о  пословној техничкој 
сарадњи или сл.  Уговор понуђача са неким ко није учесник у понуди  
 
Одговор Понуђач може узети у закуп одређена техничка срества  али   мора 
доставити копију уговора о закупу. 
 
Питање бр. 10 
 
Да ли чланови групе понуђача  треба да потпишу једино Образац бр.7Споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према Нарзчиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке ) а све остале обрасце потписује једино први члан -носилац посла . 
 

Одговор- У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке 
понуде, уз понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, 
прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све 
доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 
77. Закона о јавним набавкама.  



 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 
 
 
Питање бр. 11 
У члану 6. Модела уговора (образац бр.8 ) као да недостаје део текста . 
 
Одговор У вези обрасца број  8  ,исплата се врши на основу привремених ситуација 
, на основу степена завршека радова , потписаног овереног грађевинског дневника 
од назорног органа. 
 
 
Питање бр.12 
Пошто нисмо  били у могућности да 10.10.2014 присуствујемо обиласку места 
извршења молимо вас да нам доставите изводе из пројекта и то 
-тех. Цртеже или бар податке о тежинама за 

o Носаче ПЕ цеви поз.7 
o Конзоле описане у позицијама  33 и 34  
o ЧР стуб из позиције 35 
o Носач каблова на АБ стуб поз.43 
o  

Одговор Тежина челичнорешеткастог стуба  око 2000 кг 
     - тежина носача пе цеви око 50 кг 
     - носачи каблова на челично решеткастом стубу а не на АБ  су шелне  и заједно 
са конзолама на челичнорешеткастом стубу и на фасади трафостанице за ношење 
Одводника пренапона и кабловских глава  је 100 кг 
 



 
 

Питање бр. 13 
Да ли је грешком поновљен опис из позиције 26 и у позицију 27  
 

Одговор Није грешка у позицијама  26 и 27 , једно се односи на  ископ око целог 
стуба  а друго на  ископ око  сваке стопе стуба  и изражено у метрима кубним а не у 
комадима . 

 
 

Питање бр. 14 
Да ли наручиоц обезбеђује пројекат ЧР стуба 
 
Одговор Наручилац  обезбеђује пројекат челично решеткастог стуба   типа    
КОСОВОПРОЈЕКТ  
 
 
Питање бр. 15 
Да ли сет у позицији 30 подразумева 3 комада  
 
Одговор Сет подразумева три комада 
 
Питање бр. 16 
Како попунити колону под редним бројем 4 на стр.22 ако  против понуђача није 
покренут поступак стечаја ,ликвидације или претходни стечајни поступак 
 
Одговор -заокружити ДА 
 
Напомена- 
 
У прилогу достављамо ОБРАСЦЕ 12 И 13 као и допуну модела уговора за 
заједничке понуде (по потреби убаците у модел уговора)  
 
 
 Одговори на постављена питања за предметну јавну набавку, које наручилац 
даје по службеној дужности, представљају саставни део конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и иста ће се примењивати у поступку оцене понуда за ЈН 
бр.16/14.  
 
 Молим Вас да наводе из овог дописа имате у виду приликом сачињавања 
понуде.   
 

           Председник 
                                                                        Комисије за јавну набавку (ЈН бр.16/14) 
 
 

                                                                      Часлав Ђорђевић, дипл.ел.инж 

 
 
 
 
 



 
 

Образац бр.12. 
 

ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак Прокупље 

Прокупље 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара са услугом 
уградње : Кабловски 35КВ вода улаз-излаз ТС 35/10КВ Мала Плана  (ПК ЈН бр. 
16/14), док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
________________________                                                                

          (на вести функцију) 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 

 
 
 
 
 
 



 
Образац бр.13. 

 
ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Огранак Прокупље 
Прокупље 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 

 

 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара са услугом 
уградње : Кабловски 35КВ вода улаз-излаз ТС 35/10КВ Мала Плана  (ПК ЈН бр. 
16/14 ) док се у друге сврхе не може користити. 
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                             

_______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
________________________                                                                   

            (навести функцију) 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2014. године. 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 

 
 
 



 
 
 
 
(за понуђаче из заједничке понуде) 
 
1.“____________________________________________”, _______________ 
                                          (назив)                                                     (седиште-место) 

ул. _____________________________  бр. ___,   Матични  бр. __________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор ___________________ 
 
2. “____________________________________________”, _______________ 
                                             (назив)                                              (седиште-место) 

ул._____________________________  бр.___,     Матични    бр.__________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор _________________ 
 
*у случају већег броја чланова групе понуђача (више од 3 члана) копирати и 
попунити за остале чланове групе. 

 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 

 

 


