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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-3/2017 

Број: XXV-404-4/17-4 

Дана: 31. маја 2017. године 

Шифра: ОП-3/2017 

Нови Сад 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 

бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде објекта 

„Соколски дом“, шифра: ОП-3/2017, заинтересована лица су затражила следећа појашњења, те 

Наручилац овим путем доставља и питања и одговоре. 

1. Питање: „Тачка 4. Изолатерски радови, ред. бр. 4.3. није наведена дебљина термичке изолације 

на тераси.“ 

 

2. Питање: „Тачка 6. Бетонски радови, ред. бр. 6.1. Није наведена ознака мрежасте арматуре у 

изради стазе око објекта.“ 

 

Одговор: Како је утврђено да конкурсном документацијом није одређена дебљина термичке 

изолације на тераси, као и да није наведена ознака мрежасте арматуре у изради стазе око објекта, 

обавештавамо вас да ће Комисија изменити конкурсну документацију након прибављања 

тражених информација од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, и измену 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Новог Сада. 

 

3. Питање: „Да ли се уз понуду доставља средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања?“ 

 

Одговор:  

Средство обезбеђења за повраћај аванса доставља само изабрани понуђач пре потписивања 

уговора о јавној набавци, и исто се не доставља уз понуду. Како је утврђено да конкурсном 

документацијом није наведена обавеза полагања средства обезбеђења за повраћај аванса, 

обавештавамо вас да ће Комисија изменити конкурсну документацију у том делу, и измену 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Новог Сада. 

 

4. Питање: „Да ли понуђач који има уговор са агенцијом за обављање послова из области 

безбедности и здравља на раду задовољава додатни услов у погледу кадровског капацитета р. бр. 7 

тачка 2. уз достављање копије уговора са Агенцијом, копије лиценце Агенције за обављање 

послова из области везбедности и здравља на раду, и копије лиценце за уверења о положеном 

стручном испиту лица за безбедност и здравље на раду које ће бити ангажовано на предметним 

радовима?“ 

 

Одговор: Услов у погледу кадровског капацитета мора испунити или понуђач или неко од 

понуђача из заједничке понуде. Комисија сматра да понуђач који има уговор са правним лицем не 

би испуњавао предметни услов, јер је тачком 7. Поглавља IV конкурсне документације прописано 

да захтевани кадрови, дакле физичка лица, морају бити ангажовани уговором о раду или неким од 

уговора којима се регулише рад ван радног односа. У описаном случају би се могла поднети 

заједничка понуда са агенцијом за обављање послова из области безбедности и здравља на раду и 

на тај начин решити проблем недостајућег кадра. 
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