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Сходно члану 63. Став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «ЗемунПоље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке  радова: Извођење система за 

наводњавање „кап по кап“ и бушење бунара са опремањем, редни број набавке М-

51/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Јавна набавка мале вредности, број  М-51/17 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У вези Јавне набавке мале вредности, број М-51/17, „Извођење система за наводњавање 

„кап по кап“ и бушење бунара са опремањем“, коју сте објавили 27.11.2017. године, као 

заинтересована страна за учешће на тендеру, обраћамо се са предлогом за промену 

поступка јавне набавке, како би се урадило оптимално решење. 

Без обзира што се ради о малој површини будућег система за наводњавање, у коме ће се 

гајити важан генетски материјал, основна замерка је на предлагање опреме будућег 

система за наводњавање и опремање бунара, без знања основних карактеристика 

бунара, као што су издашност (I/s), статички и динамички ниво воде у бунару,  дубина 

постављања пумпе, квалитет воде и др. 

Тек по добијању ових података се врши избор и пројектује систем за наводњавање и врши 

опремање бунара одговарајућом пумпом и осталом пратећом опремом. 

Што се тиче система за наводњавање, предложено решење није комплетно по правилима 

струке. Моја основна замерка је изостављање филтерских уређаја. Ниједан систем за 

наводњавање не може и не сме да функционише без филтерскиг постројења, у овом 

сличају хидроциклона и диск или мрежастог филтера. Такође мислим да је погрешан 

избор латерала. Требало је предвидети компензационе, тврде латерале, а не „траке“ које 

су по правилу за једнократну употрбу.  

Ово су само неке од примедби које смо Вам навели. 

Због свега горе наведеног, предлажемо Вам да ову јавну набавку изведете у две фазе. 

Прва фаза би била Израда истражно-експлоатационог бунара (ставке 1., 1.1 и 1.2, из 

описа радова тендерске документације) и израда бунарског шахта (ставка 2.1.1 и 2.1.2. 

такође из описа радова). Стим што би ставку 1.2.9. повећали на 48 часова пробног 

црпљења и у ставци 1.2.10. тражили да се у Извештају тачно дефинишу параметри: 

издашност бунара у I/s, динамички ниво воде у бинару и дубина постављања пумпе за 

утврђену издашност бунара. Са овим радовима бисте могли одмах да кренете у 

реализацију. 

Друга фаза јавне набавке би било опремање бунара и изградња система за 

наводњавање и она би уследила по добијању Хидрогеолошко-техничког извештаја од 

стране извођача радова на бушењу бунара. За ову фазу је потребно урадити идејно 

решење система за наводњавање, на основу кога ће се припремити тендерска 

документација.  

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца и у складу са тим 

продужити рок  за подношење понуда.  

 

 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 01.12.2017.г. 


