
ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 1  

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам 

следећи одговор: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли можете да у циљу давања што прецизније понуде, конкурсној документацији 

придодате шеме унутрашње столарије, алу столарије и браварије? 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан. У прилогу су приложене тражене шеме.  

 

 

 



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05 

Датум:  28.03.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 2  

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли ће се признати испуњеност услова ако понуђач достави потврду или сертификат 

који је издат након објављивања позива позива јавне набавке (ако је понуђач у процесу 

добијања одређеног документа? 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан уколико се питање односи на сертификат. Неопходно је да 

понуђач на дан отварања поседује тражене сертификате.Уколико се питање односи на 

другу врсту докумената потребно је да прецизира питање.  

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли ће се прихватити да понуђач достави референц потврду – потврду о изведеним 

радовима на неком другом обрасцу, а да иста садржи све елементе као и образац 

потврде из конкурсне документације? 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан. Прихватиће се ако потврда на другом обрасцу садржи све тражене 

елементе из конкурсне документације. 

 

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли се као довољан доказ за инжењерски кадар могу доставити и потврде за 

инжењера који поседује две лиценце? 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан. Прихватиће се потврде Инжењерске коморе за инжењерски кадар 

односно лица која поседују више одговарајућих лиценци а који су запослени код 

понуђача на неодређено време.  



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/1 

Датум:  01.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 3 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли столарија и ролетне треба да буду елоксиране или у РАЛ-у (пластифициране 

у боји)? Која је боја коју захтева инвеститор? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

      Столарија треба да буде елоксирана у тону природне боје алуминијума. 

      Ролетне су од ПВЦ-а, беле боје.  

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли ролетне могу да буду пластифициране из разлога што се више не производе 

елоксиране? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

      Одговор је не. У опису су дате ПВЦ ролетне.  

 

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Описи у предмеру радова и у шемама се не уклапају за све позиције па молимо да 

 то измените како бисмо могли да дамо адекватну понуду. 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

За израду понуде користити податке, описе и димензије из тендерске 

документације, а приложене шеме користити за број крила, начин отварања, облик 

и карактеристике окова.  



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/2 

Датум:  01.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 4 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Молимо Вас за више информација о предметној Понуди. Тачније о томе где и како 

можемо преузети конкурсну документацију. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

      Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки 

      www.portal.ujn.gov.rs   као и на сајту Министарства просвете науке и технолошког 

      развоја www.mpn.gov.rs .  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/


 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/3 

Датум:  04.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 5 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

 

На страни 6 конкурсне документације наводи се: 

„Додатни услови од којих минимум 50% мора да испуни носилац посла“ 

Према ЗЈН изменама и допунама ЗЈН, члан 76 наводи се „Наручилац одређује додатне 
услове за учешће у поступку ЈНу погледу финансијског пословног,техничког и 
кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.“ 

„Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом ЈН“. 

Затим,члан 81 став 2 каже:“ Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75 став 1.тачка 1) до 4.) овог закона, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.“ 

Коментар Закона о јавним набавкама каже ( на стр.295,став 3):“У погледу испуњености 
додатних услова ( нпр. финансијски пословни „кадровски,технички капацитет) до сада 
је важило правило да те услове понуђачи из заједничке понуде испуњавају заједно и 
наручилац није могао другачије да их одреди у конкурсној документацији. То је и 
логично,јер уколико је наручиоцу потребно десет лица да изврше јавну набавку,онда је 
са становишта наручиоца потпуно свеједно ко од учесника у заједничкој понуди има 
тих десет тражених лица.Тако је било могуће да уколико у заједничкој понуди има три 
учесника,овај услов буде испуњен тако што ће само један од три учесника имати свих 
десет тражених лица. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 
набавки у неколико случајева је поништила у целини поступке јавних набавки у којима 
су наручиоци у конкурсној документацији захтевали да сваки члан групе понуђача мора 
самостално да испуни додатни услов (у прилогу овог додатног појашњења налази се 
пример одлуке Републичке комисије) Међутим сада је овај закон предвидео нешто 



другачију одредбу у односу на ЗЈН /2008. Наиме, ставом 2. Овог члана предвиђено је 
да понуђачи из групе понуђача додатне услове испуњавају заједно „осим ако 
Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Део ове одредбе указује на то 
да ће убудуће постојати ситуације у којима ће Наручилац моћи да захтева нпр. да 
сваки члан групе понуђача испуни тражени услов или да тачно одређени члан групе 
понуђача испуни постављени додатни услов Оно што сада без било какве праксе у 
примени ове одредбе „можемо да наведемо јесте то да би ову одредбу требало што 
рестриктивније тумачити и користити је само у изузетним случајевима,јер се понуђачи 
удружују у циљу удруживања ресурса. » 

Молимо Вас да поступите у складу са ЗЈН и изменама и допунама ЗЈН и измените 
конкурсну документацију или да оправдате разлоге зашто је тражено да носилац посла 
испуњава минимум 50% додатних услова самостално. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

       

Поштовани, 

 

Објављена је Измена конкурсне документације у односу на додатне услове. 



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/4 

Датум:  04.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 6 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

1. У делу конкурсне документације који се односи на додатне услове-кадровски 

капацитет понуђача, код услова које 50% мора да испуни носилац посла, захтева се: 

•Да понуђач има најмање 120 радно ангажованих лица у време подношења понуде 

•Да понуђач има у радном односу на неодређено време дипломиране инжењере са 

следећим лиценцама: 2 лиценце 400 или 401, 2 лиценце 410 или 411, 1 лиценца 450, 1 

лиценца 453, 1 лиценца 430,1 лиценца 381. 

Будући да мали број потенцијалних понуђача има потребу да у радном односу на 

неодређено време има све инжењере са траженим лиценцама, огромна већина понуђача 

ангажује ове инжењере по неком другом основу, у складу са Законом о раду. 

Овим путем указујемо на то да је Комисија за заштиту права понуђача у више наврата 

заузела став да је повређено начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима 

уколико наручилац безусловно захтева радни однос за запослене на неодеђено време, 

будући да је овакав захтев противан Закону о раду, по коме је сваки облик ангажовања 

равноправан. (чл. 10. и 12. ЗЈН). Осим тога, не постоји гаранција да ће запослени у 

радном односу на неодређено време остати запослен у току извршења предмета јавне 

набавке, нити да ће запослени на неодређено време квалитетније обавити посао у 

односу на запосленог на одређено или ангажованог по другом основу (уговор о делу, 

уговор о допунском раду, уговор о привременим и повременим пословима). 

Комисија за заштиту права понуђача заузела је став да уговорно ангажовање захтеваног 

профила радника који представљају довољни кадровски капацитет не значи да понуђач 

који их по оваквом основу ангажује неће моћи да изврши предмет јавне набавке 



подједнако квалитетно као и они понуђачи који их имају у радном односу на 

неодређено време, као и да се наручилац може обезбедити тиме што би као додатни 

захтев поставио да период важења уговора о радном ангажману стручних лица покрива 

предвиђени период за реализацију конкретне јавне набавке, јер ће оваквим одредбама, 

наручилац имати довољно обезбеђење да и понуђачи (који уместо запослених стручних 

лица по уговору о раду на неодређено време исте ангажују по неком другом уговору) 

могу квалитетно и поуздано да изврше све предметне послове, као и они понуђачи који 

их имају у радном односу на неодређено време. 

У прилогу достављамо три одлуке Комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавке које говоре у прилог овом ставу. Иако одлуке Комисије не морају нужно бити 

исте у свим предметима, сматрамо да се из ових одлука може извући закључак да се 

захтев за искључиво радним односом на неодређено време сматра дискриминаторским  

јер знатно сужава број потенцијалних понуђача. 

ПРИЛОГ 1: Решење бр. 4-00-852/2013 (на страни 9 је релевантан став Комисије) 

ПРИЛОГ 2: Решење бр. 4-00-191/2013 (на странама 3 и 4 су релевантни ставови 

Комисије) ПРИЛОГ 3: Решење бр.4-00-2628/2014 (на страни 5 је релевантан став 

Комисије) 

Начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима подразумева и забрану 

предузимања радњи које представљају неоправдано ограничавање конкуренције 

коришћењем дискриминаторских услова и критеријума, јер су постављени услови који 

нису у функцији добијања најбоље понуде, већ у функцији неоправданог смањења 

броја потенцијалних понуђача и нису заиста неопходни за реализацију конкретне јавне 

набавке. 

Такође, чланом 76. Закона о јавним набавкама, наручилац је обавезан да одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. У супротном, стиче се утисак да није циљ 

одабир најквалитетнијег понуђача, већ су захтеви прилагођени конкретном понуђачу. 

У вези са напред наведеним у вези, наше питање је: Да ли понуђач може ангажовати 

инжењере са траженим лиценцама по неком другом основу, у складу са Законом о раду 

(уговор о делу, уговор о допунском раду, уговор о привременим и повременим 

пословима)? 

Овде указујемо и на контрадикторност у самој конкурсној документацији, будући да се 

у делу где се дефинишу услови, захтева да инжењери буду у радном односу на 

неодређено време, док у Обрасцу 5 постоји колона “основ ангажовања”, која је 

сувишна уколико Наручилац инсистира на томе да је једини основ ангажовања 

инжењера радни однос на неодређено време. 

Подсећамо да је чл. 63, став 2 Закона о јавним набавкама, предвиђено да 

заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, па молимо 

да овај захтев за разјашњење у целини објавите на Порталу јавних набавке, без измена 

којима се мења смисао захтева, као и да јасно и концизно договорите на исти. 

 Уколико  не  прихватите  да  наведене  неправилности  отклоните,  бићемо  принуђени  

да поднесемо захтев за заштиту права понуђача у овом поступку, у складу са чл. 149 

ЗЈН. 



Такође, указујемо и на вашу обавезу дефинисану чланом 61. Став 1 Закона о јавним 

набавкама, по коме сте дужни да припремите конкурсну документацију тако да 

понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

    

Поштовани, 

 

Објављена је измена конкурсне документације у делу који се односи на обавезне 

додатне услове, тј. које обавезне додатне услове понуђач/група понуђача испуњава 

заједно, а које обавезне додатне услове је потребно да испуни сваки члан групе 

понуђача. 

 

 

Узимајући у обзир вредност јавне набавке, њен значај за Наручиоца, као и однос са 

кредитором који финансира јавну набавку, ангажованост инжењера на неодређено 

време је у логичној вези са предметом јавне набавке, и говори о способности 

потенцијалног понуђача/групе понуђача да квалитетно и у року одговори захтевима 

Наручиоца, тј. предмету набавке. Сматрамо да је за извршење предметне набавке 

неопходно да запослени који поседују тражене лиценце буду ангажовани на неодређено 

време јер је потребна потпуна ангажованост на предметној набавци, што не оставља 

простор за рад код више послодаваца, нити на допунски рад. 

 

Поштујући одредбе Закона о раду, Наручилац је захтевао доказе за радно ангажована 

лица у делу који се односи на то да понуђач/група понуђача докаже да је платила 

порезе и доприносе за месец који претходи месецу објављивања Позива за подношење 

понуда. Ангажованост на неодређено време се односи искључиво на инжењере/носиоце 

тражених лиценци. Такође, Наручилац је у конкурсној документацији оставио 

могућност да један инжењер може бити носилац више лиценци, како би обезбедио 

конкуренцију. 

 

Још једном подсећамо да је кадровски капацитет за предметну набавку 120 радно 

ангажованих лица, а да осим ангажовања инжењера за захтеване лиценце на 

неодређено време, за сва остала лица понуђач/група понуђача има могућност да их 

ангажује по неком другом основу, у складу са Законом о раду. 

 

У Обрасцу 5 колона „основ ангажовања“ је била наведена како би понуђач/група 

понуђача и својеручно потврдила да су инжењери/носиоци лиценци ангажовани на 

неодређено време, али имајући у виду Ваше питање извршена је измена Обрасца 5.    



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/5 

Датум:  07.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 7 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 

Обзиром да сте одговорили да се прихватају потврде Инжењерске коморе за лица 

која поседују више одговарајућих лиценци, молимо да конкретно одговорите да ли 

нпр. један инжењер који поседује лиценце 400 и 401 испуњава услов • 2 лиценце 

400 или 401? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

       Да, испуњава. 

 



             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/6 

Датум:  07.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 8 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 

Позиција ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ; И ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, ГЛАВНИ 

НАПОЈНИ КАБЛОВИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ред. бр. 15, Опис: Електро 

орман топлотне подстанице РО-Тп је специфициран у склопу машинског пројекта 

подстанице – електро радови /техничких услова Енергетике/. 

Наше питање гласи: Какав је садржај разводног електро ормана РО-Тп, тј. који су 

елементи у њему и каквих су електричних карактеристика?  

Можете ли нам доставити једнополну шему разводног ормана? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан. У прилогу објављујемо електро шему РО-Тп са траженим 

карактеристикама. 

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Позиција ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ; И ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, ГЛАВНИ 

НАПОЈНИ КАБЛОВИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ред. бр. 22.3, Опис: Црево 

пречника 50 мм. Наше питање гласи: Која је количина (у предмеру пише 5в). 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 
 

Количина износи  5  (м1). 



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/7 

Датум:  07.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 9 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 

У конкурсној документацији, додатни услов за учешће у погледу кадровског 

капацитета који понуђач треба да испуни, страна 8. конкурсне документације, 

гласи: 

"- да располаже потребним бројем квалификованог особља, односно да у радном 

односу на неодређено време има: 

одговорне извођаче радова, са лиценцама и то: 

• 2 лиценце 400 или 401 

• 2 лиценце 410 или 411 

• 1 лиценца 450 

• 1 лиценца 453 

• 1 лиценца 430 

• 1 лиценца 381 

и 1 лице са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду или 

уговор са правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и 

које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Доказ: Копије личних лиценци, са важећим потврдама Инжењерске коморе Србије 

да су наведени носиоци важећих лиценци чије се лиценце подносе чланови 

Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета, заједно са доказима о радном статусу (фотокопија радне књижице и М(3)А 

обрасца), уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити 

именовани за извођење радова у предметној јавној набавци. 1 лице са лиценцом за 

обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са правним лицем за 

обављање послова безбедности и здравља на раду се доказује уговором о раду, 

фотокопијом радне књижице и М(3)А обрасца и уверењем о положеном стручном 



испиту из области безбедности и здравља на раду ако је лице у радном односу на 

неодређено време код понуђача или уговор са правним лицем које је регистровано 

за обављање послова безбедности и здравља на раду са уверењем о положеном 

стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду и одлуку о 

одређивању лица за безбедност и здравље на раду са копијом лиценце за наведено 

лице." 

У вези са наведеним, као и у вези са Појашњењем бр. 6 од 04.04.2016. године које 

сте објавили на Порталу јавних набавки, молим Вас да појасните на који начин ће 

понуђач који има запослене тражене инжењере у радном односу на неодсређено 

време боље и квалитетније извршити предмет набавке од понуђача који исте 

кадрове има ангажоване у радном односу на одређено време, уколико је период 

радног ангажовања тражених лица на одређено време дужи од периода извршења 

предмета јавне набавке, односно рока за извођење радова? 

На који начин понуђач који има тражене кадрове запослене на неодређено време 

може да гарантује да ће иста именована лица бити на располагању за цео период 

извођења радова, обзиром да запослена лица имају право на годишњи одмор и 

боловање, а такође се у наведеном периоду може догодити и отказ уговора о раду и 

пензионисање запосленог на неодређено време, а такође и прелазак радног односа 

заснованог на одређено време у радни однос на неодређено време? 

На основу наведеног се може закључити да постављени услов није у складу са 

чланом 76. Закона о јавним набавкама, обзиром да није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке и да исти дискриминише понуђаче. 

Такође, напомињемо да навођењем оваквог услова директно кршите члан 10. 

Закона о јавним набавкама, Начело обезбеђивања конкуренције, и члан 12. Закона о 

јавним набавкама, Начело једнакости понуђача, обзиром да је постављени услов 

дискриминаторски, те да истим вршите личну дискриминацију понуђача, обзиром 

да стављате у неједнак положај лица која су запослена на неодређено време у 

односу на лица која су ангажована по другим основима, а у складу са Законом о 

раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

Обзиром на анализу досадашње праксе Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, наведени недостаци у конкурсној документацији 

представљају основ за подношење захтева за заштиту права пре истека рока за 

подношење понуда, што ћемо бити принуђени и да учинимо, уколико не отклоните 

уочене неправилности у конкурсној документацији. 

Осим тога, као доказ о радном статусу захтеваних кадрова тражите да понуђач 

достави и  фотокопију радне књижице запосленог инжењера, а подсећамо Вас да, у 

складу са Законом о изменама и допунама Закона о раду ("Службени гласник РС", 

бр. 75/2014), Члан 204. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 

54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици ("Службени гласник РС", број 17/97) 

престају да важе 1. јануара 2016. године. 

Обзиром на наведено, молим Вас да нам одговорите на питање како да понуђач 

доставља фотокопије радних књижица за лица која је запослио након 1. јануара 

2016. године, уколико запослени нема више ни обавезу да радну књижицу предаје 

послодавцу приликом заснивања радног односа? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Образложење о разлозима због којих су инжењери /носиоци лиценци обавезним 

додатним условима у конкурсној документацији захтевани у радном односу на 

неодређено време је дато у појашњењу број 6. Од 04.04.2016. године. 

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о раду фотокопије радних 

књижица су предвиђене за лица која су код понуђача засновала радни однос на 

неодређено време пре 01.01.2016. године. 

 



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/8 

Датум:  07.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 10 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 

Располагање важећим сертификатом система менаџмента који је усаглашен са 

захтевима стандарда СРПС ИСО 50001: 

1) Да ли је потребно доставити потврду о ресертификацији и потврду о извршеној 

надзорној провери важећег сертификата система менаџмента који је усаглашен са 

захтевима стандарда СРПС ИСО 50001 за извођење свих врста грађевинских и 

грађевинско-занатских радова у високоградњи, који се односи на целу 

организацију, у случају када је сертификат добијен у 2016. години па самим тим 

нема основа за ресертификацију и надзорну проверу?  

Уколико је у поменутом случају потребно, да ли ће се понуда сматрати исправном 

у погледу испуњења овог услова ако понуђач достави потврду о извршеној 

сертификацији (а не ресертификацији, како је тражено конкурсном 

документацијом), и о (успешто) извршеном оцењивању и провери система 

менаџента? 

Шта од података наведене потврде треба да садрже? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

За сертификат који је добијен у 2016. години нису потребне потврда о 

ресертификацији и потврда о извршеној надзорној провери важећег сертификата 

система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 50001.  

 

 

 

 



2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА: 
  

Остварени пословни приход у периоду 2013, 2014 и 2015. године по основу радова 

који су предмет јавне набавке, у износу од минимум 500.000.000,00 динара без 

ПДВ-а, од чега најмање два објекта минималне вредности изведених радова од по 

100.000.000,00 динара без ПДВ-а: 

1) У случају када наш референтни објекат има два (или више) уговора по ЗЈН, 

односно када за радове постоји основни уговор, а за додатне (накнадне и 

непредвиђене) радове посебан уговор, а радови по оба уговора везани за једну 

исту јавну набавку у складу са ЗЈН, да ли ће се овакав објекат прихватити као 

једна референца која чини збир два (или више) наведених уговора, или ће се 

сваки уговор рачунати као посебна референца? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Да, прихватиће се као једна референца јер су конкурсном документацијом 

захтевани објекти, а не уговори, односно у случају уговора за 

накнадне/непредвиђене/вишкове радова који су везани за исту јавну набавку 

сабирају се износи са основним уговором. 

 

2) У случајевима када су изведени радови изведени од стране групе понуђача, а 

носилац групе понуђача (овлашћени члан) узима потврду од крајњег наручиоца за 

цео износ радова (који и пише на окончаној ситуацији коју је издао носилац групе 

понуђача према крајњем наручиоцу), да ли је потребно доказивати међусобну 

поделу посла у конзорцијуму и на који начин доказивати ако је потребно.  

Да ли се у том случају овлашћеном члану групе понуђача признаје за референцу 

само његов део или цео износ који пише на окончаној ситуацији коју он има 

испостављену према крајњем наручиоцу?  

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Потврда од крајњег наручиоца се може доставити на цео износ радова по окончаној 

ситуацији, али од износа на окончаној ситуацији је потребно одузети износе за 

радове које су извели чланови групе понуђача за радове на које се потврда односи а 

који нису понуђачи/чланови групе понуђача у поступку ОП/Р/03/16 и потребно је 

као доказ приложити фотокопију оверене прве и последње стране окончаних 

ситуација које су преостали чланови конзорцијума испоставили носиоцу посла 

испред конзорцијума за радове за које понуђач прилаже потврду. У случају да је 

неки члан групе одустао од извођења радова за које понуђач прилаже потврду, 

потребно је доставити оверену и потписану потврду којом потврђује да није 

изводио радове на које се потврда односи. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 11 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 

У делу предмера и предрачуна где се наводе димензије за алуминарију са 

ролетнама, обзиром да сте у једном од претходних одговора написали да 

занемаримо димензије из шема и да се руководимо димензијама из предмера, 

молимо да појасните да ли је у те димензије урачуната ролетна па се одузима 

висина за ролетну или су то само димензије прозора па се на њих додаје ролетна? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

На димензије прозора се додају ролетне. 

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

У делу предмера и предрачуна за браварске радове наводи се да су метална 

врата/портали  од елоксираног алуминијума, молимо да појасните да ли иста треба 

да буду метална или од елоксираног алуминијума? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Наведени портали треба да буду од елоксираног алуминијума. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 12 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Да ли се могу приложити потврде инвеститора на другом обрасцу а да садрже 

тражене податке ? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор на ово питање је дат у Појашњењу број 2, објављеном 28.03.2016. године. 

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Тражи се пословни приход у БОН-у 2012, 2013,2014  а у потврдама 2013, 2014, 

2015 -  није ли техничка грешка ? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Укупан пословни приход у Извештају о бонитету је конкурсном документацијом 

захтеван  за 2012, 2013 и 2014 годину. А пословни приход по основу радова који су 

предмет јавне набавке је конкурсном документацијом захтеван за 2013, 2014. и 

2015. годину, тј. Потврде као доказ за изведене радове у 2013, 2014. и 2015. години 

су у свему у складу са конкурсном документацијом. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 13 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

У Предмеру и предрачуну на страни 95/101 - III "Видео надзор", ставка 3 – не 

 постоји количина. Да ли је изостављена или је О ? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Техничком грешком је изостављена количина чија је вредност    м1  800,00. 

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

У појашњењу бр.10 од 07.04.2016. стоји да сертификат ИСО 50001 који је издат у 

2016.години, није потребно достављати потврде о ресертификацији и потврду о 

извршеној надзорној провери.  

Предпостављамо да се то односити и на сертификате ИСО 9001, ИСО 14001 и 

18001.  Наша фирма је обновила сертификате који су важили до јануара 2016. 

године и добили смо нове у фебруару 2016. Да ли смо у обавези да доставимо 

потврде о ресертификацији и надзорној провери ? 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Да, исти одговор се односи и на сертификате ИСО 9001, ИСО 14001 и 18001. За 

сертификате издате у 2016-ој години, тј. није потребно достављати потврде о 

ресертификацији и потврде о извршеној надзорној провери за сертификате издате у 

2016-ој години. 

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Наше предузеће је извело већи број уговора где су Наручиоци били међународне 

организације, које неће да дају потврде прописане конкурсном документацијом, 



нити потврду у неком другом облику који садржи све податке из конкретно,  

траженог обрасца бр. 7, него имају своју форму потврде.  

Да ли ће Наручилац прихватити такав образац, како би испунили довољан 

пословни капацитет, са копијама окончаних ситуација и уговорима ? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Наручилац ће прихватити потврду инвеститора и на неком другом обрасцу, ако та        

потврда садржи све елементе прописане на потврди у конкурсној документацији. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 14 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

       Обрадом предмера за ЈН број ОП/Р/03/16 - Изградња, реконструкција, доградња и 

       надоградња студентског дома, Студентски центар Крагујевац, увидели смо да на 

       страни 48, Земљани радови, позиција 1 - нема количина. Да ли је обрачун паушал 

       или је позиција 0 ? 
 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

За обрачун комплетне предметне позиције дати паушалну вредност.  
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 15 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам 

следећи одговор: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Који је то образац, и ако треба мрежни план да ли се ради као динамички план, или 

треба у МС пројекту? 
 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Прихвата се да се мрежни план достави или као динамички план (гантограм) или 

план израђен у МС пројекту. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 16 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

     Молим вас да нам за позиције 4 и 5 које се налазе на страни 69 предметне набавке 

дате карактеристике постројења за повишење притиска у хидрантској и санитарној 

мрежи ( проток, јачина пумпи итд.....). 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

За позицију 4 одговор је: постројење са карактеристикама слично типу Север 

Суботица GSR 206-4 

За позицију 5 одговор је: постројење са карактеристикама слично типу Север 

Суботица GSR 206-3 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 17 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

     Молим Вас да за позицију IV.15 – Центрифугална пумпа, као и за позиције V.4 и 

V.5- Постојења за појачање притиска у оквиру предмера радова Б. Водовод и 

канализација, доставите техничке карактеристике тражене центрифугалне пумпе и 

постојења за појачање притиска хидрантске мреже и санитарне воде?  

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

За позицију V.4 одговор је: постројење са карактеристикама слично типу Север 

Суботица GSR 206-4. 

За позицију V.5 одговор је: постројење са карактеристикама слично типу Север 

Суботица GSR 206-3. 

За позицију IV.15 одговор је: вишестепена центрифугална пумпа типа ESC Sever 

SEV(S)(F) 4-100, 1,5 kW 
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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 18 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Има ли позиција бр. 15 име пумпе тј. количину протока воде Q=? и притисак при 

датој количини протока воде P=? 

     

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

За тражену позицију одговор је: вишестепена центрифугална пумпа типа ESC Sever 

SEV(S)(F) 4-100, 1,5 kW. 



 

             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Јединица за имплементацију пројекта  

„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број: 404-02-35/2016-05/17 

Датум:  22.04.2016. год. 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26          

 

ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 19 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

Везано за ЈН бр. ОП/Р/03/16 - Изградња,реконструкција, доградња и надоградња 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, молимо Вас да нам 

одговорите да ли поднет захтев за заштиту права, пре истека рока за подношење понуда 

од стране "Слога цонструцтион" д.о.о. Крагујевац одлаже рок за предају тендера ?     

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Одговор је потврдан. Одлаже, до решења Републичке комисије. 


