
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

            

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку ЈН 6/2020, 

доставља: 

Одговор на захтев за појашњење на постављена питања потенцијалног понуђача у 

отвореном поступку Јавне набавке “Набавка горива и мазива” ЈН 6/2020 

 

Дана 05.03.2020.године од стране потенцијалног понуђача, Наручиоцу су упућена 

следећа питања: 

 

Питање: 

1. С обзиром на изложену ситуацију, молимо да прецизирате да ли је за испуњеност 

наведеног услова кадровског капацитета прихватљиво достављање само фотокопије 

личне лиценце, оверене оригиналним отиском лиценцног печата носиоца лиценце и 

његовим потписом, без потврде инжењерске коморе Србије јер она  више не 

представља доказ о важењу лиценце? 

 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача коју је изнео у горе 

постављеном питању, тако да ће извршити измену конкурсне документације  ЈН 6/2020 

у делу испуњења додатних услова, где је прихватљиво да за испуњење кадровског 

капацитета достави само фотокопија личне лиценце, оверена оригиналним отиском 

лиценцног печата носиоца лиценце и његовим потписом, без потврде инжењерске 

коморе Србије. 

 

Питање: 

2. Један од додатних услова је достављање атеста издатог од стране акредитоване 

институције за архитектонски грађевински камен за ивичњаке SRPS B.B3.200 или 

одговарајући за спољашње облагање хоризонталних површина означених са SH-2, са 

наведеним техничким својствима камена. Да ли је у питању техничка грешка у 

конкурсној документацији, обзиром да у обрасцу Предмера и предрачуна уопште није 

предвиђена позиција у којој би се уграђивао камен тражених карактеристика? 

 

Одговор: 
Наручилац је техничком грешком пропустио да у конкурсној документацији обрише 

тражени услов, тако да ће извршити измену конкурсне документације  ЈН 6/2020 у делу 

испуњења додатних услова и обрисати Техничка својства камена. 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 

05.03.2020. 

Наш знак 

        
Ваш знак Наш број 

1592 
Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275    

Магацин: 026/521-421      Технички сектор: 026/515-009 ; 

026/516-334      Водоцрпна станица: 026/514-451 

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 

 

 



У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена. Наведену измену 

КД наручилац ће учинити како би отклонио сваку сумњу да је имао намеру да 

фаворизује било ког понуђача или групацију понуђача. 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) одговор објавити на Порталу јавних набавки 

 

У Великој Плани, дана 05.03.2020.године, 

Комисија за јавне набавке 
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