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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-40/2019  

Број: XXV-404-4/19-93 

Дана: 6. децембра 2019. године  

Нови Сад 

НМ/АИ 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 3 

у поступку јавне набавке радова – Изградња објекта Дома здравља на Адицама,  

шифра: ОП-40/2019 

 

Наручилац је у периоду од 3.12.2019. до 6.12.2019. године од заинтересованих 

лица, путем електронске поште, примио Захтеве за додатним информацијама и 

појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова – Изградња објекта 

Дома здравља на Адицама, шифра: ОП-40/2019, у оквиру којих су тражена следећа 

појашњења: 

 

Питање број 1: „Наручилац је на стр. 7 конкурсне документације дефинисао додатни 

услов кадровског капацитета, при чему је као начин доказивања истог између осталог 

дефинисано следеће: 

„4.2. За инжењере са лиценцом, доставити фотокопију лиценце (са датумом који 

мора бити након дана објављивања Позива за подношење понуда за предметну јавну 

набавку, оверену печатом имаоца лиценце и његовим потписом) и фотокопију потврде о 

важењу истих“ 

Напомена: Указујемо Наручиоцу да се на лиценцема одговорних извођача налази 

искључиво датум првог издавања лиценце, стога овако дефинисан додатни услов не 

може бити испуњен. Молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације у 

наведеном делу. 

Са друге стране Потврда о важности лиценце садржи два датума и то: датум издавања 

потврде и датум до када предметна лиценца важи. Од два наведена датума, за 

наручиоца је искључиво битно да је лиценце важећа у тренутку предаје понуде, без 

обзира на датум њеног издавања.“. 

Одговор: Наручилац је мислио на датум који инжењер упише руком, овери потписом и 

личним печатом, као вид потврде да фотокопија лиценце није коришћена неовлашћено. 

Инжењери који немају или, у складу са прописима, не користе печат, не морају ставити 

печат. 

 

Питање број 2: „I - У конкурсној документацији у делу обавезни услови наводите:   

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  

–Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу 

издаје Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника. 

Доказ: 
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Фотокопија важећег решења/лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника. 

–Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије –Сектора за ванредне 

ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања и 

извођења посебних система и мера заштите од пожара –стабилних система за дојаву 

пожара. 

Доказ: 

Фотокопија важећег решења за обављање послова пројектовања и извођења посебних 

система и мера заштите од пожара – стабилних система за дојаву пожара(Б2). 

 

С обзиром да предмер радова не садржи делове, односно опрему која је у логичкој 

вези са горе наведеним обавезним условима, молимо Вас да ове услове ревидирате 

истовремено поштујући основна начела ЗЈН (чл. 10,12) као и члан 76 став 6. 

 

Одговор: Предмер радова садржи противпожарне позиције и позиције техничке 

заштите, што је и разлог зашто су оспорена уверења и тражена. 

 

Питање број 3: „II – У делу додатни услови – пословни капацитет наводите: 

2. да испуњава услов пословног капацитета: 

2.2. да поседује полису осигурања од опште одговорности, са минималним лимитом од 

5.000.000,00 динара  

Док истовремено у моделу уговора, тачка 6 наводите следеће: 

Извођач радова се обавезује да све време током извођења радова буде осигуран од 

одговорности извођача грађевинских радова за штету проузроковану трећим лицима, у 

складу са прописима о планирању и изградњи.  

Извођач радова се обавезује да своје раднике ангажоване на уговореним радовима 

осигура према важећим условима осигурања од последица незгоде. 

Молимо Вас да појасните: Ако већ тражите полису осигурања од опште 

одговорности као услов пословног капацитета, зашто у моделу уговора тражите да 

извођач радова за све време током извођења радова буде осигуран? 

Тачније, молимо вас да дефинишете (поштујући начело ефикасности и 

економичности, члан 9 ЗЈН) да ли сте у пословном капацитету мислили на полису од 

професионалне одговорности или ако сте мислили на општу одговорност, додатна 

осигурања (наведена у моделу уговора) нису потребна и само изискују дупле трошкове.“ 

Одговор: Посебно питање је осигурање као услов пословног капацитета 

приликом оцене понуда, а посебно су осигурања која се траже током важења уговора. 

Када се закључи уговор, поступак набавке је завршен, те је Наручилац, самим уговором, 

током трајања уговора, желео да  обезбеди да се поштују законске одредбе о осигурању, 

те да у случају да Извођач не поштује своје обавезе у вези са осигурањем, Наручилац има 

могућност да раскине уговор. Чланом 129а. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 

50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) је прописано: 

„Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које обавља послове 

израде и контроле техничке документације, односно које је извођач радова, вршилац 

стручног надзора или техничког прегледа, мора бити осигурано од одговорности за 

штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.“ 

Члан 53. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 101/2005-10, 91/2015-6, 113/2017-192 (др. закон)) прописује: „Послодавац је 

дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 

вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.“ 
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Из наведеног се види да законске обавезе у погледу осигурања не могу 

представљати додатни трошак, и бити непотребна, јер представљају законску обавезу.  

 

 

Питање број 4: „III – У делу додатни услови – кадровски капацитет наводите: 

4. да испуњава услов кадровског капацитета 

4.2. један дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 414 који ће бити одговорни 

извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације  

Молимо Вас да у овај услов додате као могућност (или…или..) као у тачки 4.1 

(400 или 410 или 411), дипл. инжењер грађевине са лиценцом 413 како не би услови били 

дискриминаторски.“ 

 

Одговор: Наручилац ће прихватити и лиценцу 413 уместо лиценце 414, с обзиром да се 

ради о скоро идентичним лиценцама, чије мале разлике немају никаквог значаја у 

предметној набавци. 

 

Питање број 5: „Даље наводите: 4.6. један дипломирани инжењер који поседује лиценцу 

Министарства унутрашњих послова за пројектовање и извођење посебних система и 

мера заштите од пожара и то:лиценца за делатност Б2 –Израда пројекта стабилних 

система за дојаву пожара и извођење ових система 

Као што смо горе навели како предмер радова не садржи делове, односно опрему 

која је у логичкој вези са горе наведеним условима, молимо Вас да овај услов ревидирате 

истовремено поштујући основна начела ЗЈН (чл. 10,12) као и члан 76 став 6.“. 

 

Одговор: Предмер радова садржи противпожарне позиције, што је и разлог зашто су 

оспорена уверења и тражена. 

 

 

Питање број 6: „Наручилац је на стр. 7 конкурсне документације дефинисао додатни 

услов кадровског капацитета у оквиру ког је дефинисао доказе који се прилажу за 

кључно техничко особље (15 лица). Молимо Наручиоца да прецизира које доказе 

понуђач треба да приложи за преосталих 35 радника. 

Одговор: На дну обрасца Изјаве о кључном техничком особљу је наведено „Образац 

умножити у потребан број примерака.“ Дакле, осим уколико је другачије прописано, или 

за поједина лица тражен посебан, додатни доказ (лиценца, сертификат, уверење и сл.) 

Изјава о кључном техничком особљу је доказ кадровског капацитета. Подразумева се (и 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом је прописано) да Наручилац 

има право да накнадно захтева и друге доказе. 

Питање број 7: „Молимо наручиоца да прецизира да ли је аванс предвиђен предметном 

јавном набавком у износу од 75.583.313,50 динара са или без ПДВ-а?“. 

Одговор: Износ аванса је без ПДВ-а. 

Питање број 8: „I - У конкурсној документацији у делу додатни услови – кадровски 

капацитет наводите:   

4.8. три лица са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 

система техничке заштите и обуке корисника 
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С обзиром да предмер радова не садржи делове, односно опрему која је у логичкој вези 

са горе наведеним условом, молимо Вас да овај услов ревидирате истовремено 

поштујући основна начела ЗЈН (чл. 10,12) као и члан 76 став 6.“. 

 

Одговор: Предмер радова садржи позиције техничке заштите, што је и разлог зашто су 

оспорена уверења и тражена. 

 

Питање број 9: „Навели сте 50 запослених оспособљених за безбедан и здрав рад. Као 

доказ да ли се само доставља изјава.“ 

 

Одговор: Доставља се: 

1.1. Изјава о кључном техничком особљу –у којој се наводе свих 50 лица и њихови 

подаци, 

1.2. За инжењере са лиценцом, се достављају и фотокопије лиценце (са датумом, који 

се уноси ручно, који мора бити након дана објављивања Позива за подношење 

понуда за предметну јавну набавку, оверену печатом имаоца лиценце (уколико 

поседује и користи печат) и потписом инжењера) и фотокопију потврде о важењу 

лиценци, уколико жели, јер у складу са саопштењем министарства и важећим 

прописима, потврда није обавезна. Дакле, потврде о важењу лиценци се не морају 

доставити и понуде неће бити одбијане због тога. 

1.3. Фотокопија лиценце за делатност Б2 издату од стране Министарства унутрашњих 

послова за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара,  

1.4. Фотокопија важећег сертификата IWE или IWT, 

1.5. Фотокопија сертификата за заваривача. 

 

 

Питање број 10: Навели сте за инжењера фотокопија лиценце (са датумом који мора 

бити након објаве позива за подношење понуде)-стр7, молимо за објашњење на који 

датум се односи, да ли је ово техничка грешка. 

 

Одговор: Наручилац је мислио на датум који инжењер упише руком, овери потписом и 

личним печатом, као вид потврде да фотокопија лиценце није коришћена неовлашћено. 

Инжењери који немају или, у складу са прописима, не користе печат, не морају ставити 

печат. 

  

Питање број 11: Тражили сте оверене лиценце, по новом закону печат је избачен из 

употребе а и нови инжењери више не добијају печате већ само решење. 

 

Одговор: Инжењери који немају или, у складу са прописима, не користе печат, не морају 

ставити печат. 

 

 

Питање број 12: Пословни капацитет 

Образац – потврда о референцама. Да ли можемо да приложимо потврде на другим 

обрасцима а које садрже све податке које су тражини у обрасцу потврде из конкурсне 

документације.“ 

 

Одговор: Наручилац ће прихватити и потврде на другим обрасцима ако садрже све 

елементе као и потврда Наручиоца (мисли се на суштинске елементе обрасца потврде). 
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Питање број 13: „Молимо наручиоца да прецизира да ли је предметним поступком јавне 

набавке предвиђена набавка и урадња санитарних уређаја? Предмером радова није 

обухваћена ниједна позиција.“. 

 

Одговор: Предметним поступком су предвиђене само позиције наведене у Предмеру 

радова, на начин предвиђен уговором и Предмером радова. Санитарни уређаји, дакле, 

нису предвиђени.  

 

Питање број 14: „10-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ, у Позицијама 10-02-01, 10-02-02, 10-

03-01, 10-03-02 и 10-03-03 дефинисана је јединица мере м2. С обзиром да су у питању 

позиције браварије, уколико треба да се понуди јединична цена по ком., молим вас да 

исправите део конкурсне документације који се односи на јединицу мере поменутих 

позиција. 

Одговор: Јединица мере је прописана Предмером радова, и треба да се понуди онако 

како је дефинисана. Дакле, цене треба исказати по квадратном метру.  

 

Питање број 14: „ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ у 

позицијама 

08-01 Постављање композитних цементних плоча на сопственој ал. 

подконструкцији као завршне обраде косог крова  

00-01 Вентилисана фасада композит цементне плоче на сопственој ал. 

подконструкцији 

У наведеним позицијама траже се композитне цемент плоче, док су описом истих 

позиција дефинисане ХПЛ-FunderMax плоче. Како се композит цементне плоче знатно 

разликују по саставу, а и по цени од FunderMax м.лоок плоча молим Вас да јасно 

дефинишете шта треба да се понуди.  

Због велике квадратуре кровне облоге и вентилисане фасаде поменуте позиције 

имају значајан утицај на вредност целокупног пројекта зато је битно да понуђаче не 

доводите у недоумицу шта треба да понуде. 

Молим Вас да дефинишете за скривени систем причвршћивања плоча да ли треба 

понудити причвршћивање анкерима и носећим елементима који су смештени са задње 

стране плоче или причвршћивање лепљењем.“. 

 

Одговор: Грешке пројектанта у поднасловима или називима позиција треба занемарити 

и држати се описа позиције. За сваку спорну позицију се може поставити питање и 

Комисија ће објавити појашњење. 

 

Питање број 15: „I – У конкурсној документацији у делу додатни услови – кадровски 

капацитет наводите, између осталог: 

Доказ: 
…За инжењере са лиценцом, доставити фотокопију лиценце (са датумом који мора бити 

након дана објављивања Позива за подношење понуда за предметну јавну набавку, 

оверену печатом имаоца лиценце и његовим потписом) и фотокопију потврде о важењу 

истих…. 

1. На који сте датум тачно мислили, датум издавања лиценце, датум ручно 

уписан….? 

2. Молимо Вас да изменом конкурсне документације ревидирате (обришете) 

захтев достављања потврде о важности ИКС-а јер је беспредметан и у 



6 

 

супротности са Законом о планирању и изградњи. Наиме, поседовање или 

непоседовање потврде о плаћеној чланарини ИКС-е више није доказ да лиценца 

јесте или није одузета носиоцу лиценце.“. 

 

Одговор: Наручилац је мислио на датум који инжењер упише руком, овери потписом и 

личним печатом, као вид потврде да фотокопија лиценце није коришћена неовлашћено. 

Инжењери који немају или, у складу са прописима, не користе печат, не морају ставити 

печат. Потврде о важењу лиценце, у складу са важећим прописима, нису обавезне и не 

морају бити достављене. 

 

 

Питање број 16: „На страни 6/228 конкурсне документације навели сте да је за 

испуњавање услова техничког капацитета потребно имати у власништву/закупу једно 

возило – аутоцистерна за воду – вома.  

Питање: Није нам јасно да ли се тражи аутоцистерна за прање улица или цистерна за 

црпљење/испирање канализације/септичке јаме. Напомињемо да у предмету јавне 

набавке нигде није наведена обавеза извођача за црпљењем канализације нити постоји 

потреба за тим, обзиром да се ради о новом објекту и новим инсталацијама које ће се по 

завршетку радова испитивати на водонепропустивост. Јер возило типа Вома служи за 

црпљење фекалија и пробијање чепова код канализационих система ми немамо додира 

са постојећим системом фекалне канализације осим прикључења, за шта опет није 

предвиђено користити овакво возило. Сва црпљења воде предвиђена у конкурсној 

документацији могу се вршити муљним пумпама.“. 

 

Одговор: Наручилац је сматрао да је предметна опрема потребна или да може бити 

потребна приликом извођења предметних радова, те да је није тешко обезбедити, и остаје 

при том услову. 

 

Питање број 17: „У условима за кадровски капацитет навели сте 3 лица са лиценцом за 

вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање Система техничке заштите и 

обуке корисника. Да ли је ово можда грешка, да ли се сте мислили на инжењера са овом 

лиценцом.“. 

Одговор: Није у питању грешка. Мислило се на три лица са лиценцом за вршење 

послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке 

корисника. 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће 

или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне предлоге 

за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више квалитетних 

понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени аргументима.  

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки 

захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком 

оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

Комисија за јавну набавку ОП-40/2019 

 


