
ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад  
Број: 03-44/17 
Датум: 06.02.2017. 
                                                                                                       
                                                               
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 
(maila)  дана 02.02.2017 у 12.28ч 03.02. 2017. 12.21 часова за јавну набавку у отвореном 
поступку – Доградња два спрата над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „ број  ЈНОП 
– 5 /2016   
 
Дана 02.02.2017. у 12.28ч  03.02.2017. 12.21 часова.потенцијални понуђач је упутио путем 
електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку у отвореном 
поступку – Доградња два спрата над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „ број ЈНОП 
– 5 /2016   
 
ПИТАЊA  
    
 

У одговорима на питања потенцијалних понуђача од 30.01.2017. године сте на захтев 
понуђача да се објави нов предмер радова с обзиром на недостатке, нејасноће и 
недоречености одговорили да се тачно дефинише за које позиције се захтевају 
појашњења. 
 
Ми вам се обраћамо са истим захтевом и подсећамо вас на вашу обавезу приликом 
припремања конкурсне документације, члан 61, став 1 ЗЈН, која гласи 
Припрема и садржина конкурсне документације 
Члан 61 
Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на 
основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 
Као и члан 70. Став 1 ЗЈН 
Члан 70 
Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, 
представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне 
документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или 
радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу 
на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. 
 
Како је предмер непрецизно прекопиран, ”исечен” и недоречен у многим позицијама, 
молимо Вас да исти прегледате и исправите грешке како понуђачи не би ”нагађали” 
који су захтеви Наручиоца. 
 
2. Подсећамо вас на члан 72. ЗЈН који гласи: 
Члан 72 



Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или 
стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или 
градње. 
Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни 
робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. 
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би 
за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин 
из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на 
начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима. 
Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити 
праћено речима "или одговарајуће". 
 
На основу претходно изнетог, молимо вас да прегледате предмер и исправите 
начињене грешке. Овде пре свега мислимо на одговор на питања од 30.01.2017. које 
каже: 
Пројектом је предвиђено стакло пакет Saint-Gobain Planitherm 4S EVo 4mm -12mm 
Argon - flot Planiclear 4mm - Стако пакет се састоји од двоструког стакла и то са 
спољне стране нискоемисионо стакло Saint-Gobain 4S EVO debljine 4mm са премазом 
на позицији 2, а са унутрашње стране прозирно стакло flot  Planiclear 4mm.... 
 
крећемо вам пажњу да на тржишту постоје стакла са бољим карактеристикама и по 
нижој цени. 
 
 
Молимо вас да наше наводе добро размотрите и у духу основних начела ЗЈН (чл.9-13) 
прилагодите конкурсну документацију тако да би обезбедили што већу конкуренцију и 
тиме добили најповољнију понуду што је и суштина поступака јавних набавки. 
 
3. У конкурсној документацији у делу додатни услови-кадровски капацитет као доказ 

о радном односу/радном ангажовању тражених профила радника наводите: 
 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном 
кадровском капацитету.  
А) - М обрасце или радне књижице  и  уговоре о радном ангажовању.  
У колико запослени ангажовани уговором о делу или другим уговором о радном 
ангажовању нису у радном односу за исте је потребно доставити Уговор о радном 
ангажовању и М образац понуђача , а у колико су радно ангажована лица у радном односу 
потребно је доставити Уговор о радном ангажовању и копију М обрасца послодавца. 
- Копија сертификата о квалификацији заваривача за тражене браваре.  
- за најмање 2 молера доставити сертификат издат од старне произвођача понуђених 
боја  да су оспособљени за рад са понуђеним бојама за зидове.  
Б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о радном ангажовању.  
У колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном односу за исте је потребно 
доставити Уговор о радном ангажовању и М образац понуђача, а у колико су радно 
ангажована лица у рдном односу потребно је доставити Уговор о радном ангажовању и 
копију М обрасца послода  



- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије  
- потврде Инжењерске коморе Србије, не старије од 12 месеци, да су тражени 
инжењери –носиоци личних лиценци  и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата 
лиценца није одузета.  
  
В) Копија уговора о радном ангажовању и М обрасца копија лиценце за обављање послова 
безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарстав рада 
Републике Србије.  
У колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном односу за исте је потребно 
доставити Уговор о радном ангажовању и М образац понуђача , а у колико су радно 
ангажована лица у рдном односу потребно је доставити Уговор о радном ангажовању и 
копију М обрасца послодавца.  
 
Молимо вас да захтеве у смислу достављања доказа (М образац/понуђач, М 
образац/послодавац, уговор о радном односу/радном ангажовању) ревидирате и ускладите 
са важећим Законом о раду РС (”Сл. Гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014). 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 
питања: 

1. У колико постоје одређене нејасноће потенцијални понуђачи треба да укажу на 
исте, а не да наведе да му цео предмер није јасан  . Наручилац је дао одговоре на 
сва захтевана појашњења. У  колико потенцијалном понуђачу нису јасни одређени 
делови предмера нека наведе који и у ком делу .  

2. Наручилац је навео које је стакло пројектом  предвиђено . То су уједно и 
минимални захтеви које је потребно испунити . Понуђачи могу доставити стакло 
другог произвођача са истим или  бољим карактеристикама од захтеваног . 

 
3. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације у погледу кадровског 

капацитета Сматрамо да је наведени захтев јасно и прецизно постављен . У колкико 
потенцијални понуђач сматра да је исти у супротности са Законом молим Вас да 
јасно наведе у ком делу .  
 
Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016   
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