
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 
Његошева 9, Нови Сад 
Број:  84     
Дана: 24.11.2016.       
 
Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 
електронске поште (maila)  дана 21.11.2016.године за јавну набавку радова  у 
отвореном поступку – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске 
школе у Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 6/2016 
 
  
Дана 21.11.2016. године, потенцијални понуђачису упутили  путем електронске поште 
питања - везана за јавну набавку радова  у отвореном поступку – Изградња објекта 
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном 
двораном број ЈНОП 6/2016. Наручилац је дана 21.11.2016. године електронским путем 
потврдио пријем питања. 
 
Поштовани, 
 

1.       Да ли се под „камионом са краном“ као што сте навели у конкурсној 
документацији, мисли на камион са дизалицом? 

2.        Покривачки радови:  Позиција 03-01 – у опису стоји стоји термоизолације од 
екструдираног полистирена дебљине д=26-38мм, 35кг/м3. Даље, у истом опису стоји да 
се ради термоизлација од камене вуне.  

 Молимо Вас да прецизирате коју термоизолацију је потребно да нудимо? 

 

3.       На страни 283 наводите да је у оквиру кадровског капацитет потребно да понуђач 
има и једно лице за безбедност и здравље на раду, док као један од доказа наводите и 
уговор о делу. Молим Вас да ускладите услове са законским прописима, јер исти нису 
у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Један од опција, која је законски 
основана је та да је Лице за безбедност у радном одосу, ангажовано уговором о раду, а 
друга да понуђач има ангажовано правно лице, које има лиценцу Министарства рада. 
Све друго је у супротсностии са законом, самим тим и конкурсна документација. 

4. Уколико Понуду подноси група понуђача, да ли се финансијска обезбеђења могу 
доставити од више чланова групе, тако да у кумулативу, односно збиру испунавају 
захтевани услова? 

5 . Да ли се од стране Наручиоца прихватају потврде издате на обрасцима из првобитно 
објављене конкурсне документације. 

6. На страни 284 наводите и “судски овереног обрасца”.  Да ли се прихватају ОП 
обрасци оверени у општини или код јавног бележника? 



7. На страни 6. конкурсне документације у оквиру услова за испуњење техничког 
капацитета тражи се поседовање цевне фасадне скеле минимум 4000м2. Да ли овај 
услов можемо испунити прилагањем доказа о поседовању рамовске скеле у траженој 
количини? 

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

1. Под „камиономсакраном“ наручилац је мислио накамионсадизалицом. 
2. Како је и наведено у конкурсној документацији  позицији 03Покривачкирадови 

понуђачи су у обавези да понуде и изведу радове :  Позиција 03-01 –-
Termoizolacije od ekstrudiranogpolistirena XPSdebljine d=26-38cm, 35 kg/m3-Sloj 
Geotekstia 300gr/m2, debljine d=3,5mm. Završnislojkrovaizraditi u TPO mebranitipa 
MAPEPLAN T M 20 iliodgovarajuće(debljine 2,0 mm) sagornjimslojemizrađenimu 
Smart White tehnologiji .Zahtevanačvrstoća membrane prizateanjuvećaod 1100 
N/50mm, izduženjeveće od 15% (EN 12311-2), otpornostispojevanapucanjeviše od 
650 N/50 mm (EN 12317) irazdvajanjeviše od 350 N/50mm (EN 12316). 
MAPEPLAN T M 15. 
 

3. Закон о раду као начин радног ангажовања лица предвиђа поред зааснивања 
радног односа и рад ван радног односа у који између осталог спада и 
ангажовање лица путем уговора о делу. . Стога захтев наручиоца није у 
супротности са Законом. 

4. Уколико Понуду подноси група понуђача, финансијска обезбеђења могу 
доставити од више чланова групе, тако да кумулативу, односно збиру 
испунавају захтевани услова 

5. Наручилацћеприхватитипотврдеиздатенаобрасцимаизпрвобитнообјављенеконку
рснедокументације. 

6. Наручилац ће прихватити и ОП обрасцеоверене у 
општинииликодјавногбележника обзиром да закон неправи разлику између 
овере Суда , Општине или јавног бележика. 

7    Наручилац је захтевао цевну скелу обзиром да је иста стабилнија и безбеднија 
за рад . Такође цевна је неопходна и због висине објекта која је преко 25 м. 

 
Комисија за ЈНОП 06/2016 


