
ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  

Војводе Книћанина 12/б , НовиСад 

Број: 03-51/17 

Датум: 09.02.2017. 

       

 

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 06.02.2017 у 10.24 ччасова за јавну набавку у отвореном поступку – 

Доградња два спрата над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016   

 

Дана 06.02.2017. у 10.24 ч 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 

 

 

1. 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.  

Наше питање гласи: Како мислите да за лица која су ангажована уговором о делу или 

другим уговором о радном ангажовању доставимо М образац?  

Наиме, када смо вам скренули пажњу да ускладите захтеве са Законом о раду РС овде смо 

пре свега мислили на обележја рада ван радног односа. 

Рецимо, привремени и повремени послови регулисани су чланом 197. Закона, у складу са 

којим послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају 

дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи писани уговор о обављању 

привремених и повремених послова са: 

1. незапосленим лицем; 

2. запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена и 

3. корисником старосне пензије. 

Према члану 198. истог закона, уговор о привременим и повременим пословима може се 

закључити и са лицем које је члан омладинске или студентске задруге у складу са 

прописима о задругама. 

Ако је, на пример, лице ангажовано уговором о привременим и повременим пословима 

корисник старосне пензије, какав и чији М образац треба доставити (нема ни понуђача, ни 

послодавца)?! 

... Итд,  наравно има још облика рада ван радног односа чија ћете обележја ви проучити па 

појаснити ваше захтеве потенцијалним понуђачима и тиме избећи колизију у захтевима. 

 

2. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) – у даљем тексту: Закон, упућујемо Вам захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку: ЈНОП – 5 

/2016. 



 

Указујемо Вам на уочене недостатке и неправилности: 

2. Чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) предвиђа се да је наручилац дужан да донесе годишњи план јавних набавки и да 

исти објави на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења истог а исто 

важи и за измене и допуне истог. Чланом 52. Закона предвиђено је да Наручилац може да 

покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану јавних 

набавки, а предметна набавка се не налази у вашем Плану јавних набавки који је доступан 

на Порталу јавних набавки. 

Указујемо Вам да сте у оквиру конкурсне документације навели да сте Одлуку о 

покретању поступка јавне  ЈНОП – 5 /2016, ев. бр. 01 - 728/16 донели 21.12.2016. године, а 

Ваш годишњи План јавних набавки за 2016. годину који је доступан на Порталу јавних 

набавки не садржи предметну јавну набавку. Сходно члану 169. став 3. тачка 5) и 6) 

Закона, наручилац је начинио прекршај уколико не донесе план јавних набавки или 

измену плана јавних набавки, и не објави план јавних набавки или измену истог и ако не 

поштује правила о сачињавању плана јавних набавки (члан 51.), а такође, уколико покрене 

поступак јавне набавке, а да нису испуњени услови за покретање поступка (члан. 52.). 

3. У одговорима на питања потенцијалног понуђача бр. 03-32/17 од 30.01.2017. године, у 

одговорима на питања од 27.01.2017. године бр. 4., 5. и 8. навели сте да ће наручилац 

прихватити да је понуђач остварио захтеване приходе у 2013,2014 и 2015 години  и да се 

бонитет понуђача се рачуна за последњих 5 година у складу са прописима (2011- 2015) и 

доказује доставлјањем Скоринга – Агенције за привредне регистре за период 2011-2015 

год. 

Указујемо Вам на следеће чињенице: 

Одговорима на питања сте увели нове доказе које понуђач треба да достави како би 

доказао испуњеност услова за учешће као што је на пример: 

“доказ испуњености захтеваних карактеристика понуђене столарије понуђачи су у 

обавези да доставе: 

- декларацију о производима у оквиру наведеног стаклопакета издату и потписане од 

стране произвођача 

-Конфигуратор стакла издат од стране произвођача 

- Узорак стакла” 



Наведено представља измену и допуну конкурсне документације коју је наручилац дужан 

да објави на Порталу јавних набавки у форми коју прописује 63. Закона о јавним 

набавкама, а не у форми појашњења конкурсне докумнетације. 

 

Питање бр. 1: 

У предмеру (техничка спецификација за јавну набавку..), у оквиру припремних радова, 

позиција 4. гласи: 

“Демонтаза и одвоз са локације свих слојева равног непроходног крова до МК (сав 

уклоњени материјал утоварити у моторно и одвести на градску депонију удаqености до” 

Како гласи наставак описа ове позиције, обзиром да реченица није завршена до краја? 

Питање бр. 2: 

У предмеру (техничка спецификација за јавну набавку..), у оквиру припремних радова, 

позиција 6. гласи: 

“Стемовање зидова од опеке, за израду  вертикалних серклаза, дим. 25х25цм (просецање 

на потребним местима за АБ стубова и повезивање два дела” 

Како гласи наставак недовршене реченице ове позиције? 

Питање бр. 3: Молим Вас да појасните шта значи ова реченица: “Разбијањее бетонског 

пода просторија формирањаа темеља”? 

Питање бр. 4: Молим Вас да појасните шта значи ова реченица: “Демонтаза малог 

једноводног крова приземним делом објекта”? 

Питање бр. 5: Молим Вас да појасните шта значи ова реченица: “Демонтаза фискног 

светларника на споју измедју постојецег и доградјеног 3 х 3,60 х 3,85”? 

Питање бр. 6: Молим Вас да довршите ову реченицу која се односи на земљане радове:  

“За израду позиција земљаних радова обезбедити механизацијуи квалификовану радну 

снагу градј. масина), о цему се доставља потребна”. Шта је потребно доставити? 

Питање бр. 7: Молим Вас да појасните шта значи ова реченица из позиције 1. земљаних 

радова (или да исту допуните): “Ископ земље ИИИ категорије за нове”? 

Питање бр. 8: У општем опису зидарских радова навели сте следеће: “Цемент треба да 

одговара опстим условима квалитета цемента за бетонске”. Молим Вас да довршите 

реченицу, каквим условима квалитета треба да одговара цемент? 



 

Питање бр. 9: У општем опису зидарских радова навели сте следеће: “Зидати у 

хоризонталним редовима, са потребним преклопима блкова по”. Појасните на какве 

преклопе блокова се односи недовршени опис? 

Питање бр. 10: У позицији 3. зидарских радова, наводите: “Зазидјивање пробијених отвора 

у ради ускладјивања фасаде објекта пуном опеком у продузном малтеру”. Појасните какве 

радове конкретно треба извести? 

Питање бр. 11: У позицији 7. Зидарских радова наводите: “Израда бетонских прозорских 

клупица справљеним од фракције "1", у припремљеној са армирањем арматурном мрезом 

Q131 и израдом окапнице са доње стране -”. Молим Вас да довршите реченицу из ове 

позиције. 

Питање бр. 12: У позицији 12. Зидарских радова наводите: “Зидање мале атике (х=60цм), 

на делу приземља који се не надградјује), од еко-блока (или д=20цм)”. Појасните од 

каквог материјала се зида мала атика, од еко блока или каквог другог материјала? 

Питање бр. 13: У позицији 4. бетонских радова наводите: “Потплату ослонити на 

одговрајуце металне са медјусобним косим укруцењима”. На шта треба ослонити 

потплату, на одговарајуће металне… шта? 

Питање бр. 14: У позицији 5. бетонских радова наводите: “Израда хоризонталних 

армиранобетонских серклаза, МБ30 (у припремљеној двостраној дасцаној”. Појасните на 

чега се односи недовршена реченица (у припремљеној двостраној дасцаној? 

Питање бр. 15: У опису тесарских радова наводите: “Сав материјал за тесарске радове, 

даске, стафле, градја мора бити минимално ИИ класе, сусен до потребне максималне без 

цворова и остецења. Оплату редовно премазивати заститним средствима одговарајуцег 

квалитета како би се обезбедила глаткоца и равнина бетонских елемената и поврсина 

Оплата мора бити израдјена у тацним мерама према одговарајуцим АБ елементима, са 

потребним подупирацем и “ 

И чиме још? 

 

“Код висеспратних објеката, подупираци се постављају тако да се оптерецење горњих 

подупираца пренесе на подупиразе етазе. 

Код свих позиција урацунати израду, монтазу и демонтазу оплате, комплетно са свинм 

потребним материјалом и прибором неопходним за реализацију дате” На реализацију чега 

се односи овај опис? 



Напомињемо да је неопходно да разјасните наведене неправилности и недоречености у 

предмеру радова, као и преостале неправилности и нејасноће које прате комплетан 

предмер радова, како би понуђачи могли да припреме одговарајућу понуду. 

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. Приликом ангажовања лица путем уговора о привремено повременим пословима , 

као и лица која су у пензији неопходно је извршити пријаву на обавезно пензијско 

инвалидско издравствено осигурање путем М обрасца . 

М образац је доказ  да је послодавац пријавио радника на обавезно пензијско 

инвалидско и здравствено осигурање. Законска бавеза послодавца је да пријаву 

ПИО фонду  одради у року од 3 дана по ангажовању радника. Такође како је и 

наведено у конкурсној документацији , а што је и ПИО фонд појаснио у свом 

одговору на захтевана појашњења „   У коликозапослениангажованиуговором о 

делунису у радномодносузаистејепотребнодоставитиУговор о радномангажовању и 

М образацпонуђача , а у коликосурадноангажованалица у 

радномодносупотребнојето и доказати. Зато је наручилац тражио да понуђачи 

доставеУговор о радномангажовањукод понуђача и копију М обрасцапослодавца 

код кога је лице у радном односу. 

У пракси се често дешава да послодавци и ако су извршили пријаву радника на 

обавезно пензијско инвалидско и здравствено осигурање за исте не измире порезе и 

доприносе те радници нису у могућности да између осталог овере здравствене 

књижице за себе и породицу , као и остваре нека друга права , а исти поседују 

образац М – пријаву на обавезно осигурање.“ 

Увидом на званичан сај Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање 

http://www.pio.rs/cir/osiguranici-cir.html део осигураници , може се видети да и лица 

ангажована путем уговора о делу,привремено повременим пословима ... подлежу 

пријави на обавезно социјално осигурање , а да осигурање по једном основу 

искључује обавезу осигурања по другом основу, што пише и у члану 10 Закона о 

пензијско инвалидском осигурању ( Сл. Гласник РС број 34/2003 , 64/2004, 

84/2004,85/2005,101/2005, 63/2006,107/2009,101/2010,93/2012, 62/2013, 

108/2013,75/2014 и 142/2014) 

Такође увидом на сајт http://www.pio.rs/cir/obrasci-republicki-fond-za-pio-maticna-

evidencija/maticna-evidencija.html може се видети да М образац служи за  пријаву , 

одјаву и промене током осигурања. 

 

2. Предметна набавка је планирана у Финансијском мплану и Плану јавних набавки 

за 2016 годину. Чињеница да ли је исти објављен или не нема утицај на саму 

набавку . 

3.  Наручилац је навео да се достављени одговори сматрају саставним делом 

конкурсне документације.  

Члан 63 каже „Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

http://www.pio.rs/cir/osiguranici-cir.html
http://www.pio.rs/cir/obrasci-republicki-fond-za-pio-maticna-evidencija/maticna-evidencija.html
http://www.pio.rs/cir/obrasci-republicki-fond-za-pio-maticna-evidencija/maticna-evidencija.html


подношење понуда.“ Како наручилац измене и допуне није одрадио 8 или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда није дужан да због извршених измена 

конкурсне документације продужи рок за подношење понуда. 

4. удаљеностидо 10км моторнимвозилом. 

5. Разбијањебетонскогподапросторијарадиформираwатемеља“ (Бетонскипод у 

простиријамаприземљатребаделимичноуклонити, 

јерсунатимместимапланираниновитемељделакојисенадградјује” 

6. “демонтажамалогједноводногкрованадприземнимделомобјекта”  

(малианекскојијекасниједоградјенузобјкатшколесененадградјује, његовкровсемења 

и прилагодјавадоградјеномделу) 

7. “демонтажафиксногсветларниканаспојуизмедјупостојећег и 

доградјеногделашколскогобјекта” дим. 3,6x3,85 (3 ком.) 

8. потребнадокументација 

9. ископземљеII категоријезановетемељеобјекта 

10. “за бетонскерадове” 

11. “стандарднипеклопиопекарскихблоковаприликомзидања 1/4 до 1/2 блока” 

12. “У 

деловимазидоваприземљазбогускладјивањасафасадомнаспратовимамењасеположај

појединихотвора, пасепостојећиотвориделомзазидјујуопеком у 

дебљинипостојећегзида” 

13. “саприпремом и демонтажомоплате, армиранемрежом Q131 и 

израдомокапницесадоњестране – споља” 

14. “одеко-блокаили “Ytonga” d=20cm) у 

одговарајућемвезивномматеријалузадатуврстузидања 

15. “наодговарајућеметалнеподупирачесамедјусобнимкосимукрућењима”  

подразумеваседапонуду у техничкомделуприпремаградјевинскистручнолице 

16. “у двостранојдашчанојоплати” 

17. “Савматеријалзатесарскерадове, даске, стафле, градјаморабитиминималноIIкласе, 

сусендопотребнемаксималнебезцворова и остецења. 

Оплатуредовнопремазиватизаститнимсредствимаодговарајуцегквалитетакакобисео

безбедилаглаткоца и равнинабетонскихелемената и поврсина. 

Оплатаморабитиизрадјена у тацниммерамапремаодговарајуцим АБ елементима, 

сапотребнимподупирацем и “  “сапотребнимподупираwем и разупирањем” 

“Кодвисеспратнихобјеката, 

подупирацисепостављајутакодасеоптерецењегорњихподупирацапренесенаподупир

азеетазе. 

Кодсвихпозицијаурацунатиизраду, монтазу и демонтазуоплате, 

комплетносасвинмпотребнимматеријалом и 

приборомнеопходнимзареализацијудате”  

Овајописсеодноси  “нареализацијутесарскихпозиција” 

 

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације. 

 

Наручилац ће у складу са извршеним допунама конкурсне документације 

продужити рок за доставу понуда и објавити Измене и допуне конкурсне 

документације. 



 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016   


