
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-12/2018 

Број: XXV-404-4/18-20 

Дана: 03. јула 2018. године  

Шифра: ОП-12/2018 

Нови Сад 

 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, 

Ослобођења 26 

шифра: ОП-12/2018 

 

 

Наручилац је дана 02.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, 

шифра: ОП-12/2018. 

 

Питање 1: „Шта Наручилац подразумева под термином "Реновирање најмање 

три објекта", да ли је то адаптација, санација или реконструкција објекта?“ 

 

Питање 2: „Зашто Наручилац у делу додатних услова као доказ за референц 

потврде захтева Оригиналне потврде о референцама кад је то у супротности са чланом 

79. став 1. ЗЈН?“ 

 

Питање 3: „Како је на страни 79/79 конкурсне документације дат образац 

меничног овлашћења-писма у којој је таксативно, измеђуосталог наведено да се меница 

даје и као гаранција за озбиљност понуде, а у конкурсној документацији на страни 

29/79 у делу 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

захтевате гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од укупне вредности понуде без 

пдв-а, то је понуђачима нејасно шта се од наведеног захтева да се уз понуду достави 

као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде?“ 

 

Питање 4: „Зашто је Наручилац превидео да захтева као један од обавезних 

услова у складу са чланом 75. став1. тачка 5. Решење Министарства Унутрашњих 

послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује 

привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних 

система за дојаву пожара кад је предмет радова у делу 15.4. Дојава пожара-инсталација 

за детекцију пожара?“ 

 

Питање 5: „Такође, у делу предмера и предрачуна тачка 1.1.5. захтевате 

пажљиву демонтажу кровног покривача-азбест цементног валовитог салонита и то 

паковање и транспорт специјалним возилом до депоније. У смислу Закона о управљању 

отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Закона о транспорту 



опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, 

паковању и обележавању опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/2010), за 

грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране 

Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне 

средине, те стога захтевамо да Наручилац измени конкурсну документацију у овом 

делу и захтева да Понуђачи уз понуду доставе изјаву и/или уговор о стручној сарадњи 

са лиценцираним правним лицем која се баве складиштењем опасног и неопасног 

отада, као и сакупљањем и транспортом опасног и неопасног отпада.“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 03.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Под појмом „Реновирање најмање три објекта“ подразумевају се и 

адаптација и санација и реконструкција, односно све што је одобрено Решењем о 

одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

 

Одговор 2: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. Ову одредбу Закона о јавним набавкама Наручилац је предвидео у делу 2. 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. 

 

Одговор 3: Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у 

предметној јавној набавци захтевано је достављање банкарске гаранције за озбиљност 

понуде, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се издаје у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је месец дана дужи од рока 

важења понуде. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). Ако се промени рок важења понуде, рок важења банкарске гаранције за 

озбиљност понуде мора да се продужи. 

Образац меничног овлашћења-писма у конкурсној документацији је дат као 

пример те зато и има ове три могућности за које се може дати. Наручилац ће у измени 

конкурсне документације отклонити дилеме потенцијалних понуђача по овом питању. 

 

Одговор 4: Изменом конкурсне документације Наручилац ће предвидети 

обавезан услов да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има Решење 

издато привредном друштву, односно другом правном лицу којим се овлашћује за 

обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара. Овај услов 

потенцијални понуђачи доказиваће достављањем фотокопије решења о овлашћењу 

привредног друштва, односно другог правног лица којим се овлашћује за обављање 

послова извођења посебних система и мера заштите од пожара издатог од стране 

Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова РС. 



Одговор 5: Наручилац је изменом конкурсне документације од 02.07.2018. 

године предвидео овај обавезан услов као и начин на који се испуњеност истог 

доказује. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-12/2018 

 

 


