
                                        
 

 

 

    

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-6/2017-3 

Дана: 28.04.2017. године 

С у б о т и ц а 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-6/2017 

 

Поштовани,  

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуга „Услуга чишћења 

јавних површина од графита и других обележја", број јавне набавке II-404-2-6/2017 

  1. Питање: 

 

Питање: У додатне услове на страни 14 навели сте следеће: 

 

Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у предходне три године (2014,2015,2016) 

извршио најмање 3 (три) иста или слична посла, на пословима чишћења јавних површина од 

графита и других нечистоћа. 

 

Сматрамо да је довољно да је понуђач који је једном извршио горе наведено чишћење а 
располаже довољним техничким, кадровским и финансијским капацитетом испуњава услове за 

учешће у предметној ЈН.  Постављањем оваквих  услова за наведени пословни капацитет 

вршите дискриминацију међу понуђачима према члану 76 ЗЈН. 

 

   1. Одговор: 

 

  У Конкурсној документацији на страни 14/35 јасно и недвосмислено су дефинисани „Додатни 

услови“ који не ограничавају конкуренцију и односе се на предмет јавне набавке поштујући члан 76. 

Закона о јавним набавкама. 

 

            2. Питање: 

 

 У делу додатни услови који се односи на неопходан финансијски капацитет помињу се 

последње три године, али нема 2016. године, већ се 2016. година помиње у пословном 

капацитету. Да ли је то грешка у тексту И да ли се финансијски капацитет односи и на 2016. 

годину? 

 

                  2. Одговор: 

 

Финансијски капацитет за 2016. годину није захтеван из разлога што не могу сви понуђачи да 
прикажу исти за 2016. годину због завршних рачуна. Да не бисмо правили дискриминацију 

понуђача на тржишту до јула 2017. године не захтевамо финансијски капацитет за претходну 

годину. 

Послове које су понуђачи завршили у 2016. години могу да прикажу као потврду пословног 

капацитета. 

Финансијски и пословни капацитети су јасно дефинисани на страни 14/35 Конкурсне 

документације и није дошло до грешке. 

 

 



         

    

 

 

3. Питање: 

 

 Обзиром да чишћењем настаје отпад, чија је обавеза да збрине отпад И да ли је потребно да 

Понуђач има дозволу за сакупљање И транспорт отпада, јер у складу са Законом о управљању 

отпадом И Законом о заштити животне средине обавезно је да се збрине сваки отпад који 

настаје чишћењем? 

 

3. Одговор: 

 

Обавезе Извршилаца су дефинисане у Моделу уговора у члану 7. на страни 32/35 Конкурсне 

документације: 

„Члан 7. 

 

 Извршилац се обавезује да ће све послове по овом уговору обављати у складу са 

Понудом, техничком спецификацијом и обрасцем структуре цене  на основу општих правила 
послова из струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима, који су 

предметни за уговорене услуге. 

 Извршилац се обавезује и одговоран је за спровођење мера заштите од пожара и 

заштите на раду приликом пружања услуга, а у складу са Законом и то за све време припреме и 

извршења послова.  

 Извршилац је одговоран за евентуалну штету на покретним и непокретним добрима 

која може настати услед пружања услуга по овом уговору. 

 Извршилац је дужан након пружања свих врста услуга према овом уговору да радни 

простор и локалитет доведе у првобитно стање.“ 

 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 


