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ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 
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1. У плану јавних набавки за 2016. годину под р.бр 6. и 12. Техничког сектора  

предвиђена је и предметна  јавна набавка, што је  и био основ за покретање 

поступка ЈН у 2016.години. Услови који претходе покретању поступка ЈН као 

што су неопходни плански и урбанистички акти, који се усвајају независно од 

воље Наручиоца, затим финансијски и остали разлози условили су да се 

садржај ове јавне набавке делом  понови и Планом јавних набавки  за 

2017.годину.   

Потреба за делимичним понављањем дела планираних jaвних набавки  

предвиђена је у  случају да се током 2016. године не стекну услови за 

покретање поступка јавних набавки из претходно поменутих разлога имајући 

у виду околност да Наручилац у тренутку доношења Плана за 2017. годину 

није могао бити сасвим сигуран да ће се  стећи урбанистички и остали услови 

за покретање јавне набавке током 2016. године, што се делом остварило.  

Предмет јавне набавке ВЈН 04/16,   обухвата услуге и радове чија процењена 

вредност предметне јавне набавке ВЈН 04/16 не прелази износ од 

1.000.000.000,00 динара. Мома Калић дипл.правник, као лице означено за 

контакт је распређен на радно место: „Руководилац одсека за правне послове, 

у Сектору за правне послове, Одсек за правне послове“, а у опис послова 

запосленог спада између осталог и да  обавља најсложеније послове из области 

јавних набавки. Именовани поседује положени стручни испит за службеника 

за јавне набавке. 

2. Одговор на друго питање садржано је у одговору на прво питање. 

3. Логично је да и лице основано након 2013. године не може испуњавати 

тражени финансијски капацитет. Ово из разлога што Наручилац тражи да 

понуђачи буду лица која одређени временски период успешно послују на 

тржишту. 



4. Приликом пондерисања узимају се у обзир радно ангажовани на дан 

30.11.2016. године, односно лица радно ангажована на основу уговора о раду 

(одређено и неодређено) и уговора о делу. У том смислу ће благовремено бити 

извршено прецизирање у Конкурсној документацији.  

5. У изменама и допунама Конкурсне документације ће бити прецизније 

одређена места у Конкурсној документацији у којима ће бити наведени 

поменути елементи с тим да је Конкурсном документацијом тражен 

Динамички план у коме се уписује трајање пројектовања као неопходне 

активности. 

6. Није неопходно писмо о намерама. 

7. Уколико су наведени докази од стране понуђача у страној валути неопходно је 

да понуђач искаже њихову вредност у динарима по средњем курсу НБС 

сагласно Конкурсној документацији односно  на дан окончане ситуације 

односно последње привремене ситуације. 

8. У Конкурсној документацији у Делу 1 на страни 25 од 85 у тачки  „3)11 

Валута“ наведено је:  „Цена се у јавној набавци изражава у динарима. 

Понуђач може да цену у понуди изрази у Еврима (EUR), у ком случају се за 

прерачун у динаре (РСД), користи средњи курс Народне Банке Србије важећи 

на дан кад је започето отварање понуда.“ 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/16  

 


