
Музичка школа ''Исидор Бајић''
Његошева 9, Нови Сад
Број: 75
Дана: 22.11.2016.            

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 
електронске поште (maila)  дана 22.11.2016.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 22.11.2016. године, потенцијални понуђачи су 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 22.11.2016. године електронским путем потврдио 
пријем питања.

Поштовани,

• Захтевате обавезујућа писма за банкарске гаранције. Сматрамо да треба да 
измените карактер писама, јер сте као наручилац обезбеђени банкарском 
гаранцијом за озбиљност понуде и оваквим ставом вршите дискриминацију и 
сужавате конкуренцују. Имате обавезу да примењујете и члан 10 и члан 12 Закона о 
јавним набавакама. Ако понуђач достави обавезујућа писма у понуди, а по 
закључењу уговора и 2 банкарске гаранције за добро извршење и за аванс, све док 
не вратите писма, код Наручиоца ће да буду 2 обавезујућа писма и 2 гаранције, што 
је веома тешко обезбедити, јер су износи велики.

Уколико у року до 3 дана од дана пријема овог захтева за измену не одговорите потврдно 
и не измените конкурсну, мењајући карактер писама, обавештавамо Вас да ћемо поднети 
захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
2.       Захтевате 3 доказа за пословни капацитет: потврда, уговор и окончана, тј. 
привремена ситуација. Постоји начелни правни став Републике комисије да сва три 
кулулатовна доказа нису неопходна, ни потребна.
Молим за појашњење из ког разлога не примењује начелни правни став Републичке 
комисије?
3.       Захтевате за пословни капацитет извођење грађевинских радова од минимум 1 
милијарде. Међутим, када се изврши увиду у предмет радова, може се јасно закључити да 
су предмет радовиа и ВИК, ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИ РАДОВИ.  Овим путем захтевамо 
измену конкурсне где ће те захтевати 1 милијарду радова, који су као и предмет јавне 
набавке, односно да на истом објекту прихватете збир ГРАЂЕВИНСКИХ, ВИК, 
ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ РАДОВА. По члану 76 став 6 услови се прописују да су у 
логичној вези са ЈН. Међутим, оваквом дискриминацијом и прописивањем услова за 
„потенцијалног понуђача“  кршите члан 76 став 6.



Уколико у року до 3 дана од дана пријема овог захтева за измену не одговорите потврдно 
и не измените конкурсну, обавештавамо Вас да ћемо поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
4.       Захтевате одређени кадровски капацитет, који када се сабере није 80 радника, као 
што наводите. Молим да усагласите број тражених извршилаца и збир кадровког профила.
5.       Захтевате 25 помоћних грађевинских радника, што је превелики број у односу на 5 
бравара, 2 водоинсталатера, док на пример механичаре за грејну технику и раднике 
машинске струке - за термотехнику не захтевате, а изводе се ти радови, који уопште нису 
мали.
Због чега нема радника за термотехнику или гипсара или молера, који су исто потребни?
6.       Да ли 25 помоћних радника има „потенцијални“ понуђач и наведену кадровску 
структуру?
Овим путем подносимо захтев за измену кадровске структуре, где захтевате уместо 25 
помоћних радника, на пример по 5 радника машинске струке, 5 молера, 5 гипсара, а 10 
помоћних радника.
Уколико у року до 3 дана од дана пријема овог захтева за измену не одговорите потврдно 
и не измените конкурсну, обавештавамо Вас да ћемо поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
Молимо Вас да измените конкурсну примењујући ЗЈН и прилагодите предмету јавне 
набавке, јер ћемо поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, што не одговара 
ни понуђачима, а неверујем ни Вама, а као Наручиоцу због буџета, преноса новчаних 
средстава и плана јавних набавки.

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.

• Наведеним захтевом наручилац није повредио ни члан 10 ни члан 12 ЗЈН . 
Наиме члан 10 ЗЈН каже : „Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а 
посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 
набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“ 
Аручилац је расписао најтранспарентнији поступак од свих : ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК . Средства обезбеђења не представљају ни услов , ни техничку 
спецификацију а ни критеријум за учествовање у јавној набавци.
Члан 12 ЗЈН каже :“Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 
обезбеди једнак положај свим понуђачима. 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 
територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 
дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 
обавља понуђач.“ 
Наручилац ниједног момента није довео понуђаче у неједнак положај обзиром да је 
за све прописао обавезу достављања обавезујућег писма о намери банке за 
издавање банкарске гаранције . Наведени захтев је оправдан и истим се незахтева 
достављање 2 писма о намери и 2 банкарске гаранције обзиром да се исти дан са 



достављањем банкарске гаранције враћа писмо о намери банке за издавање 
бнкарске гаранције .
Наведени захтев у погледу средстав финансијског обезбеђења је врло оправдан 
обзиром да се наручилац на тај начин обезбеђује да дође у ситуацију да изабере 
понуђача и исти није у могућности да достави тражено средство обезбеђења . Тиме 
би наручилац био доведен у ситуацију да поново расписује јавну набавку  и губи 
драгоцено време. 

• Прегледом начелних правних ставова Републичке комисије наручилац није 
пронашао ништа слично наводима потенцијалног понуђача . 
Молимо Вас да прецизно наведене на који начелни правни став Републичке 
комисије се позивате.
Приликом одређивања доказа које је неопходно да понуђачи доставе као услов 
испуњености захтеваног пословног капацитета наручилац се водио чињеницом и 
искуством из праксе . Понуђачи често доставе Потврде референтних наручилаца 
којима исти потврђују да  је потенцијални понуђач извео тражене радове а исти 
заиста нису изведени од стране потенцијалног понуђача . Стога наручилац захтева 
и прву и последњу страну привремене или окончане  ситуације  и странуна на којој 
се види да су изведени грађевински  радови односно радови  на уградњи топлотних 
пумпи вода/вода , а који су наведени у  референтној потврди потписаној и овереног 
од стране наручиоца посла .
У колико је потенцијални понуђач извео прдметне радове исти поседује и 
привремене или окончану ситуацију за предметне радове , осим ако није случај да 
исте није ставрно извео .

• Наручилац је захтевани услов пословног капацитета поставио у складу са 
предметом и процењеном  вредношћу радова . Поштујући услов да вредност 
захтеваних референци несме бити већа од 2 пута у односу на процењену вредност 
набавке.

• У оквиру захтеваног кадровског капацитета наручилац је у делу Обрасца за оцену 
испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН под тачком 8 под А захтевао да понуђач 
има најмање 80 радно ангажованих радника , од тога је навео структуру коју 
захтева . Наручилац је навео већи број од 80 радника ,али какао и стоји у 
конкурсној документацији потенцијални понуђачи су у обавези да доставе 
захтеване доказе за само 80 радника. 

• У складу са ЗЈН наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавних 
набавки . Закон прави само ограничење да ти захтеви небуду предимензионирани у 
односу на предмет и вредност набавке , а ли непрописује обавезу да се додатни 
услови и који додатни услови морају предвидети..

• Помоћни грађевински радници је широк појам који у себи садржи све грађевинске 
раднике и незахтева тчно одрешене струке . Тиме је остављено на вољу 
понуђачима да доставе и зидаре , молере ,армираче .... као и друге грађевинске 
раднике . Помоћни грађевински раник , како и сам назив каже помаже у извођењу 
грађевинских радова и представља најмање сложен посао од свихи и исти мође  
вршити сваки грађевински радник. Понуђачи увек могу да понуде више али не и 
мање од захтеваног.

Наручилац сходно достављеним одговориа остаје при захтевима из конкурсне 
документације . Претње потенцијалног понуђача су непримерене и неће утицати на 



одлуку комисије и наручиоца  , па чак и ако буде у обавези да врате предвиђена 
средства у буџет.

Комисија за ЈНОП 06/2016


