
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина  бр. 8. 

Број ЈН: IV 04-404-3/5-2017        

Датум:  05.10.2017. год.  

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за 

припремање понуда за јавну набавку радова на техничко-биолошкој рекултивацији 

објекта ''Напуштени коп'' у радној зони у Новом Бечеју, ЈНМВ број IV 04-404-3/5-2017. 

 

Комисија Наручиоца је дана 03.10.2017.године од потенцијалног понуђача примила 

захтев за додатним информацијама: 

 

Питање бр 1. 

Предмет јавне набавке је технолошко-биолошка рекултивација објекта ''Напуштени 

Коп'' у радној зони у Новом Бечеју. Молим вас за детаљна појашњења у каквој вези је 

тражени додатни услов – Лиценца за обављање послова у области управљања водом, са 

предметом јавне набавке? Једина позиција у којој се спомиње ископ канала је позиција 

број 5., при чему није дефинисано који канал је у питању, где се налази тај канал, у 

каквој вези је тај канал са напуштеним копом (Да ли траса канала пролази поред или 

пресеца површину копа), да ли тај канал припада у подручје односно област наведену 

додатним условима, за коју се тражи лиценца, који је назив тог канала. Такође, у делу 

за испуњеност услова, нисте јасно дефинисали која је Лиценца у питању, затим ко има 

надлежност за издавање тражене лиценце. Овде такође напомињемо, да по нашим 

сазнањима тражену лиценцу коју нисте јасно дефинисали, поседује само једно 

предузеће на територији Републике Србије, па вас молим да нам докажете како сте и на 

који начин елиминисали сва остала предузећа која су способна да изведу и изводили су 

радове на пословима који се захтевају конкурсном документацијом? Мишљења смо да 

овим додатним захтевом јасно фаворизујете одређено предузеће, чиме кршите начеја 

Закоона о јавним набавкама,чл.10- Начело обезбеђења конкуренције, затим чл.12-

начело једнакости понуђача, што представља основ за подношење захтева за заштиту 

права понуђача. 

 

Одговор на питање бр 1: 

Радови у овом поступку јавне набавке обухватају радове на девастираном простору 

који је назван „Напуштен коп“ и налази се на у југоисточном, рубном делу насељеног 

места Нови Бечеј (ванграђевински део) који припада хидромелиорационом систему 

„Шушања“. 

Читава локација је депресија са јамом у центру која је пријемник и акумулација воде са 

мелиоративног подручја дела насеља Нови Бечеј. 

 

Радови ткз.рекултивације обухватају следеће: чишћење баре, изградњу инфраструктуре 

за одвод воде (ископ новог интервентног канала) и почетно затрпавање депресије 

(јаме). 

 



Ископ новог интервентног канала врши се по ободу депресије (јаме) и улива се у канал 

50 система „Шушања“ на стационажи км 0+430.Примена овог интервентног канала је 

одвод сувишних вода из депресије (која се назива напуштани коп) и дела насеља Нови 

Бечеј који припада мелиоративнм подручју к.о.Нови Бечеј. 

 

Описани радови у суштини представљају радове одводњавања са уређењем терена. 

 

Чланом 112. Закона о водама („Сл.гл.РС“ бр.30/2010) прописано је да за обављање 

послова који су побројани у ставу 1 овог члана од 1.-9.,  јавно предузеће, односно друго 

правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова мора 

поседовати ЛИЦЕНЦУ, а лиценцу може добити правно лице које испуњава 

кадровске и техничке услове које је прописало Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Дирекција за воде и то Правилником о условима за 

обављање послова управљања водама, као и начину вођења евиденције издатих и 

одузетих лиценци („Сл.гл.РС“ бр.23/2012) и Наредбе о утврђивању Оперативног плана 

за одбрану од поплава за 2012.годину („Сл.гл.РС“ бр.7/2012). 

 

Питање бр 2. 

У погледу техничке опремљености тражили сте багер са дугом кашиком дужине 18 

метара. У предмеру радова нисте дефинисали дубину ископа канала, чиме би сте 

оправдали тражени технички капацитет. Молимо вас да наведене ископа канала. 

 

Одговор на питање бр.2: 

Због слојевитости терена депресије (назване Напуштени коп), која је забарена и стрме 

косине која онемобућава приступ средишњем делу депресије (јаме), тарупирање трске 

и растиња укутар депресије (јаме) неопходно је да се врши багером са дугом стрелом 

дохвата 18м, на ком је закачена корпа са тарупом (косом) за изношење акватичне 

вегетације. 

Дубина ископа интерветнтног канала је око 2,5м. 

 

Питање бр 3. 

Такође вас молимо да ускладите рок извођења радова у конкурсној документацији, на 

неким местима пише 60 календарских дана, а негде 60 радних дана. 

  

Одговор на питање бр.3. 
Рок извођења радова је 60 календарских дана, те Комисија Наручиоца врши измену 

конкурсне документације  на страни 29/40 у делу ''Рок завршетка радова'' где уместо '' У 

складу са динамиком извођења грађевинских радова, али не дуже од 60 радних дана, 

рачунајући од дана увођења извођача грађевинских радова у посао'' стоји '' У складу са 

динамиком извођења грађевинских радова, али не дуже од 60 календарских дана, 

рачунајући од дана увођења извођача грађевинских радова у посао''. 

 

 С обзиром на то да је Наручилац извршио измену односно допуну Конкурсне 

документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, у 

складу са чл.63 Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се 

продужава са 09.10.2017.године до 11 часова на 13.10.2017.године до 11 часова. 

Јавно отварање понуда се помера са 09.10.2017.године у 12 часова на 

13.10.2017.године у 12 часова. 

 

 



 

Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће 

поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.              

   

 

 

 

 

 

 

Комисија 

______________________ 


