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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЈАВНУ   
                    НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број ЈН 3/2014 – АНГАЖОВАЊЕ   
                    РАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ЧУВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ИМОВИНЕ   
                    РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА „ЂЕРДАП“ А.Д. КЛАДОВО У МАЛОЈ   
                    ВРБИЦИ 
 
Овим путем вас обавештавамо о појашњењу конкурсне документације у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) у предметном 
поступку. 
 
Питање 1. На страни 5/28 Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА Наручилац наводи да се услуга обезбеђења врши 24h дневно у 
периоду априлa 2014.године-март 2015.године, затим, на истој страни конкурсне 
документације делу „Пружалац услуга ће обезбедити следеће:” Наручилац наводи 
да је извршилац у обавези да обезбеди најмање 5 извршилаца. Даље, на страни 
6/28 под тачком 3. Понуђач је у обавези да упише понуђене цене на месечном 
нивоу, укупно за све извршиоце. Молимо Вас да нам појасните да ли наручилац 
захтева 24 часовно обезбеђење на једној позицији јер је за извршење ове услуге 
довољно 4 извршиоца. Потенцијални понуђач је у дилеми на који начин да попуни 
образац IV СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА позиција број 3 јер му се јавља сумња да је 
можда Наручилац предвидео да у техничкој спецификацији нагласи да има 
потребу за још једним радним местом које би покривао 5 (пети) извршилац? 
 
Одговор 1.  

- Наручилац захтева чување непокретности (објеката и имовине) Рибарског 
газдинства „Ђердап“ А.Д. Кладово у Малој Врбици 24-часа дневно у периоду 
април 2014.године  – март 2015.године 

- Образац IV СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА позиција број 3. се попуњава на 
такав начин где уписујете понуђену цену на месечном нивоу, за све 
извршиоце 

 
Питање 2. На страни 23/28 Конкурсне документације у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ 
Наручилац захтева од Понуђача да упишу цену на годишњем нивоу са и без ПДВ-
а, На страни 5/28 Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 



Наручилац наводи да се услуга обезбеђења врши у периоду априла 2014.године-
март 2015.године. Предвиђени период вршења услуга је мањи од годину дана, 
молимо Вас да нам појасните да ли у обрасцу понуде уписујемо цену на годишњем 
нивоу или за предвиђени период вршења услуга? 
 
Одговор 2. У обрасцу понуде уписујете укупну понуђену цену на годишњем нивоу. 
 
Ови одговори на питања имају карактер саставног дела конкурсне документације. 
 
Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама                      
(''Сл. гласник РС'' бр.124/12) потврдите пријем појашњења на e-mail:  
sbobic@kladovonet.com  или на факс: 019/801-563. 
 
 
 
      ЧЛАН КОМИСИЈЕ, 

          Слађан Бобић 


