
 

 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 71     

Дана: 19.09.2015.       

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (маила)  дана 18.09.2015. за јавну набавку радова  у отвореном 

поступку – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у 

Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 5/2015 

 

  

Дана 17.09.2015, потенцијални понуђач је упутио 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 5/2015. Наручилац је дана 18.09.2015. године електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

 

ПИТАЊА: 

1. Да ли понуђач треба да у претходној 2014 године, има остварени пословни 

приход у износу од 600.000.000,00 динара или да има укупан остварени 

приход у претходној години у износу од 600.000.000,00 дин? 
2. Молимо Вас да нам  саопштите начин  на који доказујемо кадровске 

капацитете.Ви захтевате нпр. да имамо запослене тесаре и као доказ копије 

радних књижица, м обрасце и уговоре о раду.  

Да ли радно место доказујемо само једним документом – радном књижицом или 

уговором о раду тј. да ли је  довољно да у једном од та два документа стоји 

наведено од вас захтевано занимање? 

Нпр. да ли запослени који је уговором о раду распоређен на радно место нпр. 

тесара, а којем у радној књижици стоји уписано нпр. НКВ или неко друго 

занимање задовољава услов тј. да ли га можемо третирати као тесара? 

3. У Конкурсној документацији тражите да докаже да Понуђач није био у   

блокади последње 3 године од позива за подношење понуда, а ако је   

група Понуђача да сви чланови нису били у блокади у последњих годину   

од позива за подношење понуда. 

Закон о јавним набавкама у члану 77. ЗЈН, код доказивања испуњености   

услова за додатне услове из члана 76. став 2 - финансисјки капацитет,   

не предвиђа могућност доказивања ликидности Понуђача за период једне   

или три године нити даје могућност Наручиоцу да тражи такав додатни   

услов уопште. Поред тога, Наручлац у тачки Б) захтева испуњење овог   

додатног услова за сваког члана групе Понуђача, иако је у члану 81.   

ЗЈН прецизно наведено да чланови групе Понуђача додатне услове   

испуњавају заједно - кумулативно, осим ако Наручилац из оправданих   

разлога не одреди другачије, а што у предметној Конкурсној   

документацији  Наручилац није урадио и није навео који је то оправдан   

и основан разлог за овакав захтев. 

Зашто је постављен додатни услов који не предвиђа Закон о јавним   



 

 

набавкама и зашто се тражи да тај исти додатни услов испуњавају сви   

чланови групе понуђача иако је то у ЗЈН другачије предвиђено? 

4. У Конкурсној документацији тражите да је Понуђач у претходних пет   

година избушио минимум 10 истражно експлоатационих бунара пречника   

444,5 мм. Наведени доказ је апсолутно дискриминаторски, обзиром да је   

у предмером потребно бушење 3 истражна бунара пречника 450 мм. 

Зашто се тражи као додатни услов да је Понуђач у претходних пет година   

избушио минимум 10 истражно експлоатационих бунара пречника 444,5 мм,   

обзиром да  тражени услов није примерен предмету Јавне набавке јер је   

у предмеру исте потребно бушење само 3 бунара и то пречника 450 мм?   

Овако постављен додатни услов је супротан Закону  о јавним набавкама   

јер није примерен предмету Јавне набавке. 

5. У Конкурсној документацији тражите да Понуђач располаже гарнитуром   

за бушење бунара пречника од 444,5 мм до 450 мм. 

Зашто се тражи да Понуђач има димензију  гарнитуре за бушење бунара   

пречника од 444,5 мм до 450 мм,  када су бунари који су у предмеру ове   

јавне набавке величине 450 мм, па самим тим је апсолутно непотребно да   

Понуђач има гарнитуре других димензија? Овако постављен додатни услов   

је супротан Закону  о јавним набавкама јер није примерен предмету   

Јавне набавке. 

6. У Конкурсној документацији тражите да Понуђач располаже довољним   

кадровским капацитетом и то конкретно са два инжењера геологије или   

хидрогеологије са лиценоцм 492 као и инжењером рударства - смер за   

експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина. 

Зашто тражите да Понуђач мора да има  претходно набројане инжењере а   

нарочито инжењера рударства - смер за експлоатацију течних и   

гасовитих минералних сировина? У чему заснивате оправданост   

постављања оваквих додатних услова за Понуђаче, обзиром да исти   

немају везе са предметом јавне набавке. Овако постављен додатни услов   

је супротан Закону  о јавним набавкама јер није примерен предмету   

Јавне набавке. 

7. Конкурсном документацијом захтевате обилазак локације и увид у   

техничку документацију како би Понуђач био упознат са потенцијалним   

проблемима приликом извођења предметних радова, а што је апсолутно   

нелогично и немогуће утврдити и урадити. 

Како се Понуђачи на претходно описан начин могу упознати са   

потенцијалним проблемима а да нису ни започели грађење објекта? 

Како то Понуђач може на основу увида у техничку документацију унапред   

утврдити шта га може изненадити и који проблем може настати у току и   

приликом извођења радова? 

8. Надаље Конкурсном документацијом захтевате атесте само за цеви и   

хидроизолацију. 

Зашто се само траже атести за цеви и изолацију а не траже атести за   

остале материјале који се уграђују у објекат? Овако постављен додатни   

услов је супротан Закону  о јавним набавкама јер није примерен   

предмету Јавне набавке. 

9. У Конкурсној документацији, од Понуђача тражите Извештај о бонитету   

за 2014. годину. 

Шта уколико неки Понуђачи још увек нису добили тражене извештаје од   



 

 

Агенције за привредне регистре за 2014. годину, на који начин да ти   

Понуђачи докажу тражене услове? 

10. У Конкурсној документацији тражите доказ о изведеним радовима на   

најмање једном објекту из области високоградње у минималној поврсини   

од 8000 м2. Предмет јавне набавке је изградња објекта преко 10000 м2,   

а до ког податка смо дошли на основу предмера и предрачуна из Кокурсне   

документације. 

Члан 77. став 5. ЗЈН предвиђа да начин доказивања испуњености услова   

из члана 75. став 1. ЗЈН мора бити примерен околностима конкретне   

јавне набавке. Тражени услов је непримерен предмету Јавне набавку.   

Зашто тражите баш конкретно минималну површину од 8000 м2? Овако   

постављен додатни услов је супротан Закону  о јавним набавкама јер   

није примерен предмету Јавне набавке. 

11. У Конкурсној документацији тражите да Понуђач располаже довољним   

кадровским капацитетом и то одређеним бројем инжењера. 

Зашто је у тачки б) само за инжењере као доказ предвиђено да се   

доставе М обрасци и копије Уговора о раду, ако Понуђач може ангажовати   

исте и другим видом радног ангажовања које предвиђа Закон о раду?   

Овако постављен додатни услов је супротан Закону о јавним набавкама   

јер није примерен предмету Јавне набавке. 

 

 

OДГОВОРИ: 

1. Потребно је да понуђач у 2014 години има укупно остварен пословни приход у 

износу од 600.000.000,00 динар. 

2. Као доказ захтеваног кадровског капацитета потребно је да Понуђач као доказ 

да располаже довољним кадровским капацитетам за наведене раднике достави 

: М обрасце или радне књижице  и  уговоре о радном ангажовању. 

Запослени који је уговором о раду распоређен на радно место нпр. тесара, а 

којем у радној књижици стоји уписано нпр. НКВ или неко друго занимање 

задовољава услов тј. Можете га третирати као тесара. 

3. Наручилац је дана 18.09.20105 извршио измене конкурсне документацији тако 

да наведени услов сада гласи :  

« Да понуђач није био у блокади  ни један дан у последњих  годину дана од дана 

објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из 

групе понуђача да није био у блокади у последњих годину дана  од  дана 

објављивања позива.“ 

4. Наведене референце се захтевају због озбиљности радова на истражно –

експлатационим бунарима . Наиме исте је потребно извести за потребе објекта 

јавне намене,  високе енергетске класе . Радови се изводе у густо насељеном 

стамбеном блоку у непосредној близини Предшколске установе . Уз саму 

парцелу на којој се изводе радови лоциране су 3 стамбене куле спратности од 17 

спратова које поседују и сутерене . Стога је неопходно веће  искуство на 

извођењу захтеваних радова. 

Што се тиче пречника бунара стварна величина бушачког длета за бушење 

бунара ове величине је дата у цолима и износи 17“ ½ . 

Претварање ове величине у СИ систем јединица тј. у милиметре зависи од самог 

извршиоца исте радње, односно од његове жеље да ову величину заокружи на 



 

 

што мањи број децимала, тј. на што практичнију величину за коришћење у 

пракси. 

Тако се сусрећемо да се у пракси ово длето се дефинише као пречника 444.5 мм 

, 445 мм па и 450 мм јер у самој пракси разлика од 5.5 мм је минорна. 

Стога је у самој документацији дефинисано да за рефенце: 

“Да је понуђач у претходних пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014), 

избушио минимум 10 истражно-експлоатационих бунара, пречника бушења 

минимум 444,5 мм. „ 

- како би се избегло да због тога што није једнозначно стандрадом Републике 

Србије дефинисан пречник овог длета, појединим понуђачима буде 

онемогућено учествовање   у поступку  а да су практично израђивали такве 

бунаре. 

Сходно томе биће Вам признате све рефернце које одговарају наведеном  

захтеву. 

5. Стварна величина бушачког длета за бушење бунара ове величине је дата у 

цолима и износи 17“ ½ . 

Претварање ове величине у СИ систем јединица тј. у милиметре зависи од самог 

извршиоца исте радње, односно од његове жеље да ову величину заокружи на 

што мањи број децимала, тј. на што практичнију величину за коришћење у 

пракси. 

Тако се сусрећемо да се у пракси ово длето се дефинише као пречника 444.5 мм 

, 445 мм па и 450 мм јер у самој пракси разлика од 5.5 мм је минорна. 

Стога је у самој документацији дефинисано да за рефенце: да је потребно да 

понуђач располаже са 1 бушећом гарнитуром за бушење бунара, пречника од 

444,5 мм до 450 мм. како би се избегло да због тога што није једнозначно 

стандрадом Републике Србије дефинисан пречник овог длета, појединим 

понуђачима буде онемогућено учествовање   у поступку  а да располажу са 

захтеваном бушећом гарнитуром. 

6. Наручилац је дана 18.09.2015 изменио конкурсну документацију тако да уместо 

два захтева једног инжињера геологије или хидрогеологије као и остале 

наведене  инжињере. 

Оспоравани инжињери су неопходни обзиром да се у предмеру радова , односно 

пројекту , захтева узимање узорка и одређивање геоморфолошког састава 

земљишта и на основу узетих узорака израда елабората геоморфолошког 

састава земљишта. 

7. Обилазак локације и увид у техничку документацију је неопходан као би се 

понуђачи ставили у једнак положај, а и у циљу упознавања са потенцијалним 

проблемима приликом извођења предметних радова на које се понуђач касније 

не мозе позвати. Наиме на локацији предвиђеној за грађење Музичке школе се 

између осталог налази и игралиште . Да би изабрани понуђач започео радове 

мораће исто да уклони заједно са растињем које се налази на локацији. 

Обилазак локације ће помоћи у формирању понуде за наведене радове као и 

онемогућити понуђача да се касније жали као му нје био познат обим наведених 

радова.Што се тиче увида у техничку документацију исти и сами потенцијални 

понуђачи тражили, јер им је потребан за формирање понуде. 

8. Постављајући захтев за наведеним условом наручилац је желео да добије Атест 

или Извештај о испитивању независне установе која ће потврдити да се ради о 

добрима захтеваног квалитета обзиром да наведени прикључци пролазе кроз 

фундаменте објекта и исте у случају пуцања није лако накнадно  заменити, 

хидроизолација се ради на темељној плочи и зидовима ради заштите од 



 

 

подземних  вода. Стога у колико се хидроизолација приликом изградње не 

одради квалитетно исту није могуће накнадно санирати. 

Законска обавеза извођача радова је да у року од 28 дана по уградњи бетона 

докаже квалитет истог путем акредитоване лабараторије те стога нисмо унапред 

тражили исте. 

9. Наручилац је дана 18.09.2015. извршио измену конкурсне документације тако 

да је као доказ захтеваног финансијског капацитета навео : 

„Извештај о бонитету  - образац БОН-ЈН за 2014 годину,   издат од Агенције за 

привредне   регистре. 

Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2014. 

годину, могу доставити фотокопије финансијски извештај , односно биланс 

стања и биланс успеха за захтевану  годину предат АПР-у».  

10. Цео објекат, по пројекту ,  има 10.000м2 али по овој набавци, односно у овој 

фази радова се не изводе радови на целом објекту већ делу објекта који је 

приближно наведене квадратуре. Стога је наручилац и смањио захтеване 

референце на изградњи објеката високоградње. 

11. Наручилац је дана 18.09.2015 извршио измене конкурсне документације 

како би свима било јасно шта се захтева као доказ радног ангажовања тражених 

инжињера , тако да начин на који се доказује да понуђач има радно ангажоване 

следеће инжињере: 
- једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или, 411 са потврдом да 
је одговорни инжињер учествовао као одговорни извођач радова на изградњио 
објекта из области високоградње минималне површине од 8.000 м2 
- 1 Одговорним извођачем радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и 
канализације са лиценцом 414 

 - једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 451  

- једног   дипломираног инжењера геологије или хидрогеологије са лиценцом  492 

- једног дипломираног инжењера рударства –смер за експлоатацију течних и 

гасовитих минералних сировина. 

Сада гласи : 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. 
- потврда наручиоца / инвеститора  да је одговорни инжењер са лиценцом 410 
или 411 учествовао као одговорни извођач радова на изградњи, објекта из 
области високограње минималне површине од 8.000 м2 и радна биографија 
одговорног извођача радова.  
– (потврда мора да садржи: име презиме и број лиценце одговорног извођача 

радова, назив, седиште, матични број наручиоца, назив радова, површина 

објекта, вредност изведених радова без ПДВ-а, датум завршетка радова и 

потпис овлашћеног лица и печат наручиоца). 

 

Комисија за ЈНОП 05/2015 
        

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

        

 


