
 
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ 
21000 Нови Сад 
ул.Шарпланинска бр.28. 
Број:37-5/33 
Датум:09.05.2014 
 
Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за 
јавну набавку радова – санација крова и посебно лучног крова фискултурне сале на 
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД – ЈН ОП 5/2014 од 08.05.2014.године a у складу са чланом 63. 
став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12) овим путем исте вам достављамо: 
 
 
 
 1.У правном основу за припрему предметне конкурсне докумнетације позивате 
се на члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13) који регулише обавезне елементе конкурсне документације у 
поступку јавне набавке мале вредности и наводите да је „Комисија за спровођење 
поступка јавне набавке мале вредности образована решењем директора број 37-5/30 
од 7.4.2014.године“ припремила Конкурсну докуменацију. Међутим , у Конкурсној 
документацији наводите да је у питању отворени поступак. 
 Да ли се предметна јавна набавка спроводи у отвореном поступку или у 
поступку јавне набавке мале вредности? 
 Уколико се предметна јавна набавка спроводи у отвореном поступку, да ли ћете 
извршити измену и допуну Конкурнсне документације ради усклађивања са одредбама 
члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13 и 104/13)? 
 
ОДГОВОР 1 
 
Поштовани очигледно се ради о техничкој грешци. Наиме јасно је да се ради о 
отвореном поступку са обзиром да је то јасно назначено  на многим местима у 
конкурсној документацији као и у самом наслову ( страна 1,2, 3 – тачка 2).  
Такође на свим местима где је то потребно стоји скраћеница ЈНОП 5/2014 
 ( ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК) 
Што се тиче јавне набавке (отворени поступак) она је већ усклађена са 
одредбама члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
докумнетације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.29/13 и 104/13). 
 
Извршићемо измену и допуну Конкурсне документације у смислу  исправке 
техничке грешке 
 
Дакле јавна набавка се спроводи у отвореном поступку! 
 
 
 2.Чланом 2. ( за отворени поступак) и чланом 6. (за поступак јавне набавке мале 
вредности) Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13 и 104/13) предвиђен је , као обавезни елемент конкурсне  
документације и „врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 



и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл.“ 
 Молимо да нам појасните односно дате информацију где се у конкурсној 
документацији могу наћи наводи на који начин је описан квалитет радова као и начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета. 
 
ОДГОВОР 2 
 
Поштовани,захтевано -врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга- се налази на страни 16,17 и 18 
конкурсне документације 
- 5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА САНАЦИЈЕ КРОВА И 
ПОСЕБНО ЛУЧНОГ КРОВА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  НА ОБЈЕКТУ ОШ “ЈОЖЕФ АТИЛА”У  
НОВОМСАДУ,ШАРПЛАНИНСКА 28  , ЈНОП 5/2014 – где је јасно извршен описа радова као и 
тражени квалитет и количина радова 

-рок извршења- страна 9, тачка 13, први пасус 

-место извршења – Страна 1,2,3,4, 6 - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег 
речника набавке: Предмет јавне набавке je извођење радова  санација крова и посебно 
лучног крова фискултурне сале на објекту ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 
28, а према техничкој спецификацији датој у  Конкурсној документацији и на још 
неколико места уКонкурсној документацији 

-начин спровођења контроле – Модел уговора – члан 13 - УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 
КОЛИЧИНЕ 

Члан 6 

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће 
извршити пре уградње истих. 

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји . 

Извођач је обавезан да: 

• свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 
грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова. 

•  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном 
органу 

• отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима  
• обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 

комисије за технички преглед у остављеном року 
• отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 
придржава Главног пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких 
прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада 
норматива и стандарда. 

-обезбеђивања гаранције квалитета- Страна 10  и 11 –тачка  средстава финансијског 
обезбеђења– ради се о банкарској гаранцији за добро извршење посла и банкарској гаранцији за 
отклањање грешака угарантном року. 

, страна 23 и 24 средстава финансијског обезбеђења– ради се о банкарској гаранцији за добро 
извршење посла и банкарској гаранцији за отклањање грешака угарантном року. 



, модел уговора члан 7 – финансијско обезбеђење – ради се о банкарској гаранцији за добро 
извршење посла и банкарској гаранцији за отклањање грешака угарантном року. 

 
 3.Као неопходан финансијски капацитет тражите да понуђач није био у блокади 
последње три године уз прилагање потврде НБС о броју дана неликвидности. 
 С обзиром да нисте навели интернет страницу на којој је јавно доступак тражени 
података (www.nbs.rs link Prinidna naplata  Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati) да 
ли ћете прихватити као валидан доказ уколико понуђач не достави тражену потврду 
него на понуди руком упише податак да се исти доказ може наћи на неведеној 
интернет страници односно да ли ће таква понуда бити прихватљива? 
 
ОДГОВОР 3 
  
Поштовани прихватиће се као валидан доказ ако се понуди руком упише 
податак да се исти доказ може наћи на неведеној интернет 
страници(www.nbs.rs link Prinidna naplata  Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati) 
 

На страни 26  конкурсне документације у делу 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, пасус 5 стоји  ''Наручилац не може одбити као 
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 
конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни'' 

 4.Као непоходан пословни капацитет тражите да је понуђач изводио радове 
изградње косих лимених кровова ...укупне бруто квадратуре најмање 4000 м2. 

Чланом 76. став 6. ЗЈН је регулисано да наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметном набавке. 
 Полазећи од предмета набавке молимо вас за појашњење зашто тражите 
искључиво радове на косим лименим кровови? Да ли ћете признати и потврде о 
изградњи лимених кровова уопште а не само косих? 

Како се из техничке спецификације види да се ради о квадратути од 1220 м2 
молимо вас за појашњење зашто је захтевана минимална квадатура три пута већа од 
квадратуре која је предмет набавке а тражите је за само једну годину? 

Полазећи од напред цитиране одредбе сматрамо да се ради о дискриминишућем 
услову који није у логичкој вези са предметом набавке. 
 
ОДГОВОР 4 

Поштовани, тражити бруто крадватуру од 4000м2 са обзиром да се ради 
о радовима квадратуре од 1220м2 ( три пута више) је у потпуности оправдано, 
обзиром да је потребно  искуство на извођењу радова који су предмет јавне 
набавке, дакле захтев није предимензиониран, што је и став Републичке 
комисије за заштиту права понуђача која дозвољава три пута веће референце. 
 
Што се тиче радова на косим лименим крововима такође сматрамо да је захтев 
оправдан са обзиром да су  предмет јавне набавке радови на косом лименом 
крову, дакле захтев је у логичној вези са предметом јавне набавке. 
 Разлика између косих лимених кровова и равних кровова је у саставу носеће 
конструкције. 
 

http://www.nbs.rs/
http://www.nbs.rs/


5.За доказивање довољног техничког капацитета да ли понуђач може исте да 
поседује у власништву или закупу или лизингу те да сходно томе достави и доказ? 
 
 
ОДГОВОР 5 
 
Поштовани, На страни 22  конкурсне документације у делу 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ТАЧКА 7. стоји да је потребно 
доставити – ''извод из књиге основних средстава - пописне листе ,или уговор о закупу или други 
уговор којим се доказује право располагања . 
У колико се доставља уговор о закупу неопходно је доставити и извод из књиге основних 
средстава – пописне листе закуподавца'' 
Дакле ако понуђач поседује у власништву тражени технички капацитет потребно је да достави - 
извод из књиге основних средстава - пописне листе, а за возила се прилаже фотокопије 
саобраћајне дозволе и полиса осигурања.  

Ако понуђач поседује уговор о закупу или лизингу потребно је да достави извод из књиге 
основних средстава .  пописне листе закуподаваца или лизинг куће, а за возила се прилаже 
фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања.  

6.Зашто за предметну набавку тражите 2 грађевиснке дизалице минимум 5 тона 
када је за предметну набавку довољна 1 грађевинска дизалица? По којим нормативима 
рада сте одредили да су потребне баш 2 дизалице? 

 
ОДГОВОР 6 

Поштовани, ради се о техничкој грешци, прихватићемо уколико доставите доказ  
о поседовању једне грађевинске дизалице. 
 
У изменама и допунама које следе исправићемо наведену техничку грешку. 

 
7.Код додатног услова кадровски капацитет под а) и б) сте навели да понуђач 

мора да има у радном односу одређени број радника.  
Да ли ћете прихватити као доказе да понуђач има тражени број радника 

достављање  уговора о радном ангажовању, а не уговора о раду? 
Овако постављен услов је дискриминаторски. 
 
ОДГОВОР 7 

Извршиће се измене и допуне конкурсне документације у делу обраац за оцену 
испуњености услова из члана 75 и 76 Закона  о јавним набавкама и упутство како се 
доказује испуњеност  тих услова тако да гласи: 

 Неопходан кадровски капацитет 

Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има  запослених  најмање - 10 радника од 
тога: 

а)  

• 6 радника грађевинске струке који могу радити на висини 

• најмање 4 радника –лимара који морају радити на висини 

 



б) 

• једног   дипломираног грађевинског  инжењера са лиценцом 410 или 411 
 

в) 

• једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном 
стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и 
здраваља на раду 

докази којима се доказује испуњеност траженог кадровског капацитета: 

ППП ПД образац за последња два месеца  који  претходе месецу  објављивању јавног 
позива, оверен од стране понуђача, са достављеним обрачуном по истом  од стране 
пореске управе.У истом морају бити јасно обележени радници који ће изводити радове 
на објекту а чије ће присуство нa градилишту контролисати надзорни одган.   

а)Копија уговора о раду или другог уговора , М обрасца ,за тражене раднике и извештај 
о периодичном лекарском прегледу за тражене раднике који могу радити на висини. 

б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о раду 

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом  

 в) Копија уговора о раду и М обрасца 

копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране 
надлежног министарстав рада Републике Србије. 

8.Чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13 и 104/13) прописана је садржина Обрасца структуре цене, и то: 
цена ( јединична и укупна) са и без пдв и процентуално учешће одређене врсте 
трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током 
периода трајања уговора (учешће трошкова материјала, рада, енергената). 

Конкурсном документацијом је прописано да је цена фиксна и ни из каквих 
разлога се не може мењати.  

Молимо вас за појашњење зашто сте , као саставни део конкурсне 
документације, дали Образац структуре цене за врсте трошкова када је цена фиксан и 
не подлеже променама током периода трајања уговора, сходно наведеној одредби 
Правилника? 

ОДГОВОР 8 
Поштовани,Чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

докумнетације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, бр.29/13 и 104/13) прописано је да је Образац структуре 
цене са упутством како да се попуни, обавезан елеманат конкурсне документације, те 
је као такав саставни део предметне конкурсне документације. 
Чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13 и 104/13) прописан је образац структуре цене са упутством како 
да се попуни 
 Наведени члан гласи; ''У образцу структуре цене наводесе основни елементи понуђене 
цене; 

1. цена ( јединична и укупна) са и без ПДВ-а 



2. процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, 
односнооквирног споразума(учешћа трошкова материјала, рада, енергената) 
Сматраће се да ја сачињен образац структуре цене, уколикосу основни елементи 
понуђене цене садржани у обрасцу понуде'' 

         
 Поштовани нисте дужни да попуните податке о процентуалном учешћу одређене врсте 
трошкова, дакле дужни сте попунити само податке о јединичној и укупној цени. 

 
         

 
Комисија за јавну набавку 
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