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На основу чл. 54. став 11. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 

Закон), Комисија за поступак јавне набавке мале вредности услуге озелењавања и 

уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са Програмом 

озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа, ЈН бр. 404-

1/157У/2019-28, одговара на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

Питање број 1 oд 08.01.2020. године: 

„

 
“ 
 

Одговор на питање број 1: 

У конкурсној документацији - кадровским капацитетом предвиђено је, да за 

извршење предметне јавне набавке понуђач има ангажовано лице по основу Уговора о 

раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су 

предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, најмање 1 (једног) дипломираног 

инжињера шумарства или пејзажне архитектуре, са искуством у пејзажноархитектонском 

уређењу простора. 

Потврду за најмање две личне референце за пејзажно арихетектонско уређење простора са 

траженим подацима доставља физичко лице, односно лице са којим је понуђач сачинио 

Уговор о раду  у циљу  учешћа   у поступаку јавне набавке мале вредности услуга – услуге 

озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са 

Програмом озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа, брoj 

404-1/157У/2019-28. 

Правно лице, извођач радова који има у радном односу на неодређено време ангажована 

лица, доставља референце предузећа  да су били укључени у пројекте извођења радова. 
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Питање број 2 oд 08.01.2020. године: 

„

 
“ 

 

Одговор на питање број 2: 

Обавештавамо заинтересована лица,  да је приликом израде конкурсне 

документације, направљена техничка грешка, те се због исте врши измена дела конкурсне 

документације.  Измене се врше у обрасцу IX – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА и то : 

 - на страни 27 – О.Ш. „Иво Андрић“, вредност семена траве и вештачког дђубрива, 

за тражену површину израде травњака потребно је по 105,85 кг. 

 - на страни 29 – О.Ш. „Чегар“, вредност семена траве и вештачког ђубрива, за 

тражену површину израде травњака потребно је по 86,95 кг. 

 - на страни 32 – О.Ш. „Ћеле кула“, вредност семена траве и вештачког ђубрива,  за 

тражену површину израде травњака потребно је по 86,95 кг. 

 - на страни 35 – Гимназија „Светозар Марковић“, вредност семена траве и 

вештачког ђубрива,  за тражену површину израде травњака потребно је по 56,50 кг. 

 - на страни 40 – Специјална школа „Бубањ“, вредност семена траве и вештачког 

ђубрива,  за тражену површину израде травњака потребно је по 49,15 кг. 

 Комисија објављује Измењену конкурсну документацију. Рок за подношење 

понуда се продужава у складу са обавештењем. 
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Питање број 3 oд 08.01.2020. године: 

„

 
“ 

Одговор на питање број 3: 

Комисија сматра да је могуће исказати јединичну цену материјала по траженим 

мерним јединицама, тако што се метри кубни рачунски претворе у тражену јединицу 

дефинисану конкурном документацијом. 

 

 

У Нишу, 09.01.2020. године 


