
Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
Број: 404- 45-1 
ЈНВВ бр. 4/18 
30.03.2018.  
П Р И Б О Ј  
 
 
Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији „Машинско-
електротехничке школе“   и Основне школе „Десанка Макимовић“  у Прибоју-ЈНВВ 
бр.4/18  

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр.4/18 
да је потенцијални понуђач дана 29.03.2018.године путем електронске поште поставио 
наручиоцу следећa питањa: 

1.Питање: 

Za Mašinsko-elektrotehničku školu, platforma za invalide koja je opisana u predmeru ima četiri 
stanice, a na šemama je prikazan jedan krak stepeništa, pa Vas molim da pojasnite koliki broj 
stanica je zaista potreban. 

Одговор: 

Кроз шему је дат пример степенишних крака а у пројекту је могуће видети број 
станица - сваки излазни подест је једна станица (приземље+3 спрата)=4 станице 

2.Питање: 

U zbirnoj rekapitulaciji radova za Osnovnu školu Deesanka Maksimović, pod brojem 2 je 
napisano da je ,, konstrukcija obrađena kroz tačku 1˝, a na 320. strni konkursne dokumentacije je 
objavljen predmer radova , pa Vas molim da precizirate da li je potrebno unositi cene u predmer i 
iznose iz rekapitulacije preneti u zbirnu rekapitulaciju radova.  

Одговор: 

ДА.  Потребно је попунити предмер а збир уврстити само једном кроз тачку 1. 
 

                                                                             Комисија за јавне набавке  



Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ  
Мат.бр:07158289  
ПИБ:101207254  
03Број: 404- 85 
ЈНВВ бр. 4/18  
03.04.2018.године.  
П Р И Б О Ј 

 
 
Предмет: Одговори  на примљене захтеве за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова ЈН ВВ бр 4/18 
 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 
4/18 да су потенцијални понуђачи дана 30.03.2018.године путем електронске поште 
поставили наручиоцу следећа питања: 
 
1.Питање: 
 
Zasto ste grupisali radove na Masinsko tehnickoj skoli  i Osnovnoj skoli Desanka 
Maksimovic. Za projekat rekonstrukcije su bile raspisane 2 zasebne javne nabavke od 2 
zasebna pravna subjekta. 
 
Grupisanje nabavke je suprotno zakonu o javnim nabavkama i smanjuje konkurenciju, što 
povećava cenu izvođenja radova. 
 
Molimo da razdvojite nabavke na 2 partije, i smanjite finansijske i kadrovske uslove shodno 
novim procenjenim vrednostima nabavke i potrebnim kadrovskim kapacitetima zasebnih 
nabavki ili cemo biti prinudjeni da ulozimo zalbu. 
 
2.Оговор: 
Не стоји Ваша констатација да су расписане две засебне јавне набавке од два посебна 
субјекта. 
 
Наручилац Општина Прибој објавила је позив и конкурсну документацију ЈН ВВ 
бр.4/18 за јавну набавку радова на реконструкцији Машинско електротехничке школе и 
Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју дана 26.03.2018.године. 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1838662 

http://priboj.rs/lokalna-samouprava/javne-nabavke/3562-jn-ujn-4-2018 
 
На страни 2/390 конкурсне документације налази се напомена: „Машинско 
електротехничке школа и Основна школа Десанка Максимовић у Прибоју представљају 
једну физичку конструктивну целину и обе су предмет исте конкурсне 
документације“. 
 
  
 

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1838662
http://priboj.rs/lokalna-samouprava/javne-nabavke/3562-jn-ujn-4-2018


 С обзиром да је у питању иста врста радова и да се исти изводе истовремено  на 
школама, које су физички повезане, наручиоцу је веома битан и рок извршења 
предметне јавне набавке. 
 Чланом 10. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да у 
поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију. То не значи да ће свако 
заинтересовано лице увек бити у могућности да поднесе понуду. Услове и захтеве у 
конкурсној документацији наручилац дефинише првенствено полазећи од својих  
објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. Према томе, 
уколико довољан број понуђача може да испуни постављени захтев, конкуренција је 
тиме омогућена и наручилац има могућности да изабере понуду која је најповољнија. 
 
Питање: Да ли као наруцилац поседујете стандард ISO 50001 – стандард за систем 
менаџмента енергијом. Ако нисте сертификовани овим стандардом молим да га 
избаците јер немате право да тразите као услов у јавним набавкама стандард који сами 
не поседујете. 
 
Одговор: Општина Прибој као локална самопурава преко 20.000 становника у обавези 
је да уведе систем енергетског менаџмента (Закон о ефикасном коришћењу енергије 
(„Службени гласник РС", број 25/13)), односно систем организованог управљања 
енергијом на начин да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом 
прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што 
мање трошкова. Као таква, Општина Прибој има обавезу да реализује планирани циљ 
уштеде енергије који прописује Влада, а односи се на ефикасно коришћење енергије. 
Након тога се планира увођење стандарда ИСО 50001 за систем менаџмента енергијом, 
у који ће свакако припасти и школе које су предмет Јавне набавке јер локална 
самоуправа има обавезу за њих да плаћа енергију и прати потрошњу. Комисија је у 
конкурсној документацији тражила од понуђача да поседује ИСО 5001 стандард за 
систем менаџмента енергијом у због тога што је понуђач за овај обим радова неопходно 
да следи системски приступ у постизању сталног побољшавања енергетске 
перформансе, укључујући енергетску ефикасност, коришћење и потрошњу енергије, а 
што као крајни циљ има реконструисане објекте по стандардима ефикасног коришћења 
енергије и ти објекти ће бити део система енергетског менаџмента локалне самоуправе. 
 

3.Питање: Da li Naručilac, radi lakše pripreme ponude, može objaviti predmer u Exel 
formatu? 

Одговор: Нe може  се објавити предмер у Exel formatu . 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

ЈН ВВ бр 4/18 

 



Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
03Број: 404- 88 
ЈНВВ бр. 4/18 
05.04.2018.  
П Р И Б О Ј  
 
 
Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији „Машинско-
електротехничке школе“   и Основне школе „Десанка Макимовић“  у Прибоју-ЈНВВ 
бр.4/18  

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр.4/18 
да је потенцијални понуђач дана 04.04.2018.године путем електронске поште поставио 
наручиоцу следећa питањa: 

1.Питање:  

Za poziciju 2.1 GREJNA TELA 
U opisu poziciji su predviđene termo glave sa daljinskim senzorom sa kapilarom, kasnije je 
predviđena samo termo glava bez daljinskog senzora.  
Da li u ponudi treba predvideti i daljinski senzor? 

Испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила са могућношћу 
предреryлације, комплет са ојачаном термо главом за јавне установе са 
даљинским сензором са капиларом, за двоцевни систем грејања са опсегом 
реryлације протока 0-100%, производ "Danfoss" или еквивалентно истих 
карактеристика. По монтажи вентил очистити. 

тип RA-N15 R1/2" - за радијаторе 
тип RA-N20 R3/4" - за радијаторе 
-термо главе тип RA 2000 
 
Isto pitanje se odnosi i za Elektrotehničku školu u Priboju. 
 
 
 
 
  



ОДГОВОР: 
 
U opisu pozicije na stranama br. 248 i 368 – redni broj 2,5, nedvosmisleno je  rečeno da su u 
pitanju ojačane termoglave sa izmeštenim senzorom i kapilarom. Serija je RA2000 koja ima i 
standardnu i verziju sa izmeštenimsenzorom.. 
Ojačana termoglava sa izmeštenim senzorom ima oznaku RA 2922 (odnosno kodni broj 
013G2922) 
  
  
Termostatska glava sa izmeštenim senzorom sa gasnim punjenjem za javne objekte 
(dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću 
ograničavanja i fiksiranja postavne vrednosti temperature, za ventile serije RA (RA-N, RA-K, 
RA-KE,  RA-DV, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore proizvođača: Lipovica, 
Vogel&Noot, De Longhi, Buderus. Prema EN 215 vreme zatvaranja 12 minuta. 
Proizvod  DANFOSS, tip RA 2922 
 

2.Питање: 
Za mašinsko elektrotehnicku skolu  
Poz 01-27 u delu rušenja u opisu stoji obračun po m2 a u koloni jednice mere m3. 
Da li se obracun vrši po m2 ili po m3 ? 
 
ОДГОВОР: 
 
Greška je u koloni JM. (jedinica mere) struganje stare boje i pranje zidova se obračunava po m2 
(metru kvadratom). 
 
                                                                                  Комисија за јавне набавке   

                                                                                         ЈН ВВ 4/18 

 



Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
03Број: 404-95  
ЈНВВ бр. 4/18 
13.04.2018.  
П Р И Б О Ј  
 
 
Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији „Машинско-
електротехничке школе“   и Основне школе „Десанка Макимовић“  у Прибоју-ЈНВВ 
бр.4/18  

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр.4/18 
да су потенцијални понуђачи дана 10.и11.04.2018.године путем електронске поште 
поставили наручиоцу следећa питањa: 

1.Питање 

У вези обавезног обиласка објеката, молимо вас да измените овај услов у 
могућност обиласка објекта, с обзиром да иста не може бити обавеза већ могућност за 
понуђаче? Обилазак објекта не може бити услов прихватљивости понуде и о томе постоји 
пракса у одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(Решење бр: 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године). Молимо вас да у наведеном делу 
извршите измену конк.документације. 
 

ОДГОВОР: 

У складу са чланом 76. став 4. ЗЈН Наручилац може да одреди и друге додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 У конкретном случају, став наручиоца је да је код јавних објеката и 
инфраструктурних објеката веома важно да понуђачи сагледају врсту и обим радова које је 
неопходно извршити на реконструкцији објеката , као и да обиласком локације сагледају 
могућности извођења радова у фазама, организацију градилишта и мере заштите, јер је 
планирано извршење радова на објектима који су већ у функцији обављања одређене 
делатности, што може утицати на безбедност запослених и других лица  којима је приступ 
за све време извођења радова дозвољен. Посебно је значајно овде истаћи, да је због 
делатности која се у овим објектима обавља, увидом на лицу места једино може на прави 
начин сагледати врста и динамика радова прилагођена раду ових установа.  



Додатни услов обиласка локације има за циљ упознавање потенцијалних понуђача 
непосредно са свим потребним елементима и условима градње, ради лакшег сачињавања 
понуде и како они не би били основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму 
радова, уз могућност обиласка исте у време које најбоље одговара понуђачима, наравно до 
последњег дана пред подношење понуда, уз претходну најаву. Дакле, наручилац у 
конкурсној документацији за јавну набавку радова на реконструкцији Машинско-
електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју није ограничио 
временски интервал посете од стране потенцијалних понуђача, нити је повредио начело 
једнакости понуђача,.Наручилац  и у овом поступку јавне набавке поступа у потпуности у 
складу са чланом 14.став 1.тачка 3. ЗЈН. 

 
2. Питање : 
Молимо Наручиоца да измени део који се односи на достављање потврде НБС-а уз 
достављање изјаве са навођењем интернет адресе на којој се налазе подаци који су јавно 
доступни у складу са чланом 79 ЗЈН. 
 
ОДГОВОР:  

  На страни 14/390 конкурсне документације  ЈН ВВ бр.4/18 наведено је следеће: 
''Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.''  

Из наведеног произилази да ће Наручилац прихватати као доказ извод са сајта Народне 
банке Србије односно изјаву Понуђача о интернет страници на којој су подаци доступни. 

3.Питање 

Да ли понуђач може доставити као доказ за кардовски капацитет уговор о допунском 
раду? У том случају случају понуђач не доставља М образац као доказ? 
 
ОДГОВОР: 
 
 Уколико понуђач има радно ангажована лица по неком од основа који су 
предвиђени Законом о раду односно уговором о делу или уговором о привременим и 
повременим пословима или другог уговора о радном ангажовању,  за исте се као доказ 
доставља и уговор  и одговарајући М образац у складу са законом о раду, односно 
законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

4.Питање: 

 На страни 11. Конкурсне документације, у делу 2) Пословни капацитет као докази се 
наводе потврде наручиоца о реализованим радовима, копија уговора и окончане 
ситуације. Да ли понуђач уместо потврде Наручиоца и копије окончане ситуације може да 
достави Записник о примопредаји радова и последњу испостављену фактуру? Радови су 
завршени у 2017. години, али још увек нисмо добили окончану ситуацију. 



ОДГОВОР: 

 Из Вашег питања нејасно је како сте ви уопште испоставили фактуру (рачун), а да 
уз исти нисте испоставили окончану ситуацију. Ваша ситуација изазива сумњу  у 
постојање спора између наручиоца и извoђача радова у извршењу радова или можда 
квалитета извршених радова или да не нагађамо можда у постигнутој цени. 

 Зато наручилац и даље сматра да је могуће доказивати пословни капацитет само на 
основу доказа назначених у конкурсној документацији. Дакле, потребно је доставити 
окончану ситуацију и потврду наручиоца за испуњење пословног капацитета која доказује 
да су радови извршени квалитетно и у року, што говори о успешности реализовања 
пројекта. 

 

 

                                                                                             Комисија за јавне набавке 

                                                                                                        ЈН ВВ бр.4/18 



Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
Број: 404- 101 
ЈНВВ бр. 4/18 
16.04.2018.  
П Р И Б О Ј  
 
 
Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији „Машинско-
електротехничке школе“   и Основне школе „Десанка Макимовић“  у Прибоју-ЈНВВ 
бр.4/18  

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр.4/18 
да је потенцијални понуђач дана 16.04.2018.године путем електронске поште поставио 
наручиоцу следећe питањe: 

 

Питање: 

Да ли је прихватљиво да се као доказ додатног пословног капацитета –окончане ситуације 
које могу бити веома обимне , могу доставити прва и последња страна Окoнчане 
ситуације.  

 

ОДГОВОР: 

Могуће је доставити прву и последњу страну окончане ситуације само у случају ако 
се из њих може стећи увид у врсту изведених радова и њихову засебну вредност , у 
супротном је потребно доставити комплетну окончану ситуацију. 

Напомињемо да сходно одредбама Закона о јавим набавкама наручилац задржава 
право да изврши проверу свих података у понуди. 

                                                                             Комисија за јавну набавку 

                                                                                             ЈН ВВ бр.4/18 

 

 



Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ  
03Број: 404-111  
ЈНВВ бр. 4/18  
20.04.2018.године.  
П Р И Б О Ј 

 
 
Предмет: Одговори  на примљене захтеве за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији Основне школе 
 „ Десанка Максимовић“  и „Машинско-електротехничке школе“ у Прибоју -ЈН 
ВВ бр. 4/18 
 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 
4/18 да су потенцијални понуђачи дана 17.04., 18.04.,19. 04. и  20.04.2018..године путем 
електронске поште поставили наручиоцу следећа питања: 
 
1.Питање:   
На страни 141/390 и 314/390 – Фасадерски радови-Вентилисана фасада - наведено је да 
се користе плоче класе А1-негорива. У разговору са произвођачима, добили смо 
информацију да такве плоче не постоје. Такође Вас молимо да проверити и дебљину 
плоча, која је 13мм, с обзиром да се та дебљина не користи за фасаду, већ искључиво за 
ентеријер. Плоче ове дебљине и кадратуре би било ризично поставити на фасаду. 

Молимо Вас да у складу са наведеним извршите измену позиције. 

ОДГОВОР: Направљена је грешка у пројекту, наведени материјал не поседује 
карактеристике реакције на пожар А1 , већ Б1, стога није потребно понудити неки 
други тип облоге фасаде. 
 
Након консултација са Пројектантом и у складу са карактеристикама материјала 
и захтевима из Пројекта, дебљина плоча је 13мм и остаје непромењена. 
 
2.Питање: 
 
„Predmerom i predračunom radova, u pozicijama 15-01, odnosno 17-01, predviđena je 
nabavka i oblaganje fasadnih zidova, plafona i nadzidaka kompaktnom oblogom velikog 
formata, tipa “TRESPA METEON” ili ekvivalentno, reakcije na požar A1 po EN 13501. 
Završna obloga od HPL kompaktnih ploča kači se na prohromsku čeličnu 
podkonstrukciju. Fasadne obloge montirati u sistemu ventilisane fasade preko 
termoizolacije od tvrdopresovanih ploča kamene vune d=10+10cm (KLASA A1 – 
negoriva)“. 
 S obzirom da HPL ploče tipa „TRESPA METEON“ i sl. ne zadovoljavaju   karakteristike 
reakcije na požar A1, da li prilikom izrade kalkulacije cene računamo        HPL ploče tipa 
„TRESPA METEON“ reakcije na požar B1 ili je potrebno ponuditi  
 neki drugi tip obloge fasade koji ima reakciju na požar A1? 

 



   ОДГОВОР: На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 1. 
 
  3. Питање:  
 
      Molimo Vas da nam prema ton karti proizvođača dostavite šifru nijanse HPL ploča     
      ventilisane fasade, jer je velika razlika u ceni u zavisnosti od nijanse. 

 
  ОДГОВОР:    HPL A21.1.0  Winter Grey  
 
  4. Питање:  
 
      Da li umesto predviđene termoizolacije od tvrdopresovanih ploča kamene vune    
      d=10+10cm, možemo prilikom izrade kalkulacije cene kalkulisati sa polu-tvdro   
      presovanim pločama kamene vune namenjenim za ventilisane fasade, slično  
      tipu Knauf NaturBoard VENTACUSTO? 

 
  ОДГОВОР:   Можете се калкулисати са полу-тврдо пресованим плочама  

   камене вуне само у случају да задовољавају тражене коефицијенте топлотне  
   проводљивости. 
     
   Потребно је цену формирати према материјалу који одговара опису из   
   позиције и истих је или бољих карактеристика. 
 

  5.Питање:   
 

          Da li umesto predviđene čelične prohromske podkonstrukcije ventilisane fasade   
          prilikom izrade kalkulacije cene možemo kalkulisati sa aluminijumskom  
          podkonstrukcijom koja se u praksi najčešće koristi? 
 
 ОДГОВОР: Може се калкулисати са алуминијумском подконструкцијом. 

 
     Потребно је цену формирати према материјалу који одговара опису из     
      позиције и истих је или бољих карактеристика. 
    

 6.Питање:  
 

         Da li ponuđač mora da dostavi pismo o namerama banke za povraćaj avansnog  
         plaćanja ukoliko u ponudi navede da ne zahteva avans? 
 

         ОДГОВОР:  Како је у конкурсној документацији предвиђено да се плаћање  
         извођачу врши авансно и по ситуацијама , сви понуђачи морају  доставити     
          писмо о намерам банке за повраћај авансног плаћања ,  односно сва средства  
         финансијског обезбеђења тражена конкурсном докумнтацијом. 
      
   7.Питање:    
 



 Na strani broj 7 navodite da  su za građevinski materijal koji se smatra opasnim otpadom, 
odnosno za transport, skladištenje, tretman i odlaganje zadužena preduzeća ovlašćena od 
strane Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne 
sredine. U slučaju da Ponuđač ne poseduje procedure prema važećim standardima može 
angažovati stručno lice za izvršenje predmetne pozicije radova. Ponuđači mogu angažovati 
licencirano pravno lice kao člana grupe ponuđača, podizvođača ili dostaviti izjavu i/ili 
ugovor o stručnoj saradnji sa licenciranim pravnim licem. 

  
   Ovakvim propisivanjem uslova, izvršena je diskriminacija ponuđača, ograničena   
   konkurencija, a svi ponuđači nisu u ravnopravnom položaju, jer se favorizuju ponuđači,      
   koji  se bave transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem opasnim otpadom ili  
   zvode radove, prilikom kojih se oslobadja građevinski materijal koji se smatra opasnim   
   otpadom ( rušenja i demontaže). 
  
   U skladu sa članom 76. stavom 6. Zakona o javnim nabavkama Naručilac određuje uslove  
   za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa  
   predmetom javne nabavke. 
  
    Članom 12. Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je Naručilac dužan da u svim  
    fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. Naručilac ne  
    može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu  
    diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije  
    delatnosti koju obavlja ponuđač. 
    Isto tako, po članu 10. Zakona o javnim nabavkama Naručilac je dužan da u postupku javne  
     nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.  Naručilac ne može da ograniči    
     konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u  
     postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i  
     kriterijuma. 
    Ako ponuđač od nekog lica nabavlja određena dobra ili usluge ( kao što su transport  
     tj.   dovoženje ili dopremanje građevinskog materijala, odvoženje otpada, šuta ..), a  koja  
     mu služe za potrebe izvođenja predmetnih radova, to lice se ne smatra podizvođačem,  
     članom grupe, pa isti ne mora da bude naveden u javnoj nabavci. Iz navedenog proizilazi  
     da u fazi podnošenja ponude,  ponuđač nema obavezu da navodi pravno lice koje će da  
     obavlja ovakve i slične usluge. 
     Svakako, da kao izvođač radova mora da poštuje sve zakonske propise prilikom  
     realizacije ugovora, pa i Zakon o upravljanju opadom. 
  
    Takođe, zahtevate da su pravna lica zadužena za opasan otpad ovlašćena od strane  
     Agencije za zaštitu životne sredine. Iz kog razloga se ne prihvataju ovlašćenja koja su  
     izdale Opštine/ Opštinske uprave ili Autonomna pokrajina Vojvodine? 
  
     U skladu sa iznetim, a na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama, ukazujemo  
     naručiocu kršenje zakonskih propisa i zahtevamo izmenu uslova konkursne  
     dokumentacije, tj. brisanjem sadržine na  strani 7. 
 
  ОДГОВОР:  С обзиром да важеће законске регулативе које покривају ову област 
захтевају уклањање отпада према одређеним процедурама Наручилац је у 
Поглављу IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, у ставу 3. (стр.7/390) 
изнео генерални став односно напомену да се та врста радова изводи искључиво  у 
складу са Законом о уклањању отпада. Имајући у виду врсту отпада у овој 



предметној набавци није потребно достављати тражени уговор.  Наручилац ће 
објавити измену конкурсне документације тако што ће уклонити ову напомену. 
 
8.Питање:  
 
 Na strani 7 Konkursne dokumentacije navodite da  ponuđači mogu angažovati licencirano 
pravno lice kao člana grupe ponuđača, podizvođača ili dostavili izjavu i/ili ugovor o stručnoj 
saradnji sa licenciranim pravnim licem. Da li je ponuđač ispunio ovaj uslov ukoliko u okviru 
svoje ponude dostavi Izjavu na memorandumu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da 
će angažovati stručno lice za izvršenje predmetne pozicije radova. 
  
ОДГОВОР:  На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 7. 
 
9.Питање:  
 
Zakon o upravljanju otpadom zahteva da otpad bude opisan na način koji omogućava sigurno 
rukovanje i upravljanje predmetnim otpadom, kao i da bilo koja promena vlasništva otpada 
bude propraćena odgovarajućom dokumentacijom koja obavezno uključuje indeksni broj 
otpada. 
  
Pošto se saglasno članu 76. Stavu 6. Zakona o javnim nabavkama uslovi propisuju da su u 
logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke, a imajući u vidu zahtev na strani 7 konkursne 
dokumentacije, molim Vas da tačno i detaljno definišete sve vrste otpada  - 17 Građevinski 
otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija), koji su 
predmet ove javne nabavke. 
 
ОДГОВОР:  На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 7. 

  
10.Питање:  
 
  Koje su to pozicije iz predmera i predračuna radova, koji su premet ove javne nabavke,  
   prilikom čijeg izvođenja se oslobađa opasan otpad? 
 
ОДГОВОР: На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 7. 
 
11.Питање:  
 
  Koje su količine opasnog opada u jedinici mere: kg, m2, m3 i sl.? 
 
ОДГОВОР: На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 7. 
 
12.Питање:  

  
 Koji su indeksni brojevi svake vrste otpada, jer transport, skladištenje, tretman i odlaganje   
zavise od vrste otpada? Uvidom u konkursnu dokumentaciju može se utvrditi da Naručilac 
zahteva 4 vrste ovlašćenja -  transport, skladištenje, tretman i odlaganje. Da li opasan otpad 
zahteva sva navedena ovlašćenja? 

 ОДГОВОР: На ово питање одговор је исти као и на питање под редним бројем 7. 

13.Питање: 



 
 S obzirom da nije definisano tenderskom dokumentacijom, molimo vas za pojašnjenje na koji 
način se dokazuje ispunjenost tehničkih zahteva odnosno da li je ponuđena oprema u skaldu 
sa zahtevanim karakteristikama?  
 
 ОДГОВОР: Питање није јасно дефинисано, односно  понуђач није навео на коју 
конкретно опрему се питање односи.  
 
Уколико се питање односи на Образац о произвођачима материјала и опреме 
инструкције за попуњавање дате су на крају обрасца као и у Поглављу III 
конкурсне документације  “ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА......“ тачка 3 - Начин спровођења 
контроле и обезбеђивање гаранције квалитета. 
 
14:Питање:   
 
  Na strani 346 od 391 konkursne dokumentacije, pod stavkom 5.1. definisano je “Испорука, 
монтажа, повезивање и пуштање у рад усмерене широкопојасне антене за пријем 
телевизијских сигнала у опсегу од 87 до 862 dB”.  
Obzirom da:  
-          FM TV antene rade u opsegu  87,5 do 108MHz  
-          UHF TV antene rade u približnom osegu 470-790 MHz  
-          Da je opseg u oblasti 862 MHz rezervisan za LTE sisteme (ne  
TV sisteme)  
Molimo vas za pojašnjenje:  
а)   Da li je u pitanju greška u definisanom opsegu ili je  
potrebno ponuditi 2 antene koje pokrivaju I FM I UHF opsege?  
б)      Da li je u pitanju greška u jedinici, jer je definisana  
jedinica za opseg dB u dokumentaciji, a jednice se izražavaju u MHz za  
opsege antenna.  
 
 ОДГОВОР: Под а)  Prijemni opseg antene treba da obuhvati tri multipleksa 
predajnika Emisione tehnike, odnosno opseg 470-790 MHz. Prijemni radio programa 
nije predviđen projektom. 
 Под б) – Greška u opisu pozicije. Frekventni opseg treba da bude izrađen u MHz 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у овом делу. 

15.Питање:    
 
  Na strani 347 od 391 konkursne dokumentacije, na pozicijama 6.1 I 6.2 definisane su 
dimenzije UPS-ova “88(2U)x450x425 mm”. Obzirom da različiti proizvođači definišu 
različite dimenzije u mm,  
nemoguće je naći dva proizvođača koji zadovoljavaju tačno definisane dimenzije?  
 
Molimo Vas da definišete minimalne, odnosno maksimalne dimenzije UPS-ova, kako bi 
ponuđači bili u mogućnosti da daju adekvatne ponude za ove stavke  
 
ОДГОВОР: – Dimenzije UPS uređaja nisu striktna obaveza, ali svi UPS uređaji treba 
da budu predviđeni za ugradnju u 19“ kabinet. UPS uređaj od 3 kVA se ugrađuje u 
kabinet dubine 800 mm. Za UPS uređaje snage 1 kVA potrebno je da budu maksimalne 



visine 2U i zadovolje mogućnost ugradnje u 19“ kabinet dubine 500 mm. 
 
16.Питање: 
   
 Na strani 348 od 391 konkursne dokumentacije na poziciji 6.8  
definisano je “Испорука, монтажа, повезивање HDMI кабла дужине (минимум 1.4 
стандард) 10 m са "female" конекторима на обе стране и адаптерима 22x45 cm уградњу 
у инсталациону кутију”.  
 
а)       Molimo Vas za potvrdu da li je u pitanju definisana dužina kabla od 15m, odnosno da li 
je potrebno ponuditi 2 utičnice sa adapterom I dodatni kabl sa “female” konektorima dužine 
15m?  
 
б)    Obzirom da je standardizovana dimenzija adaptera za utičnice kod svih proizvođača 
22,5x45mm, molimo vas za potvrdu da je u pitanju greška kod definisanih dimenzija 22x45 
cm.  
 
ОДГОВОР: Под а) - Optimalno rešenje podrazumeva „Female“ priključnicu sa obe 
strane kabla koji zadovoljava HDMI 1.4 standard. 
 
                       Под б) dimenzije adaptera ili priključnice treba da bude 22.5x45 mm 

 
17.Питање:  
   
Za METŠ je potrebno I dodatno pitanje:  

  U delu instalacija na poziciji 6.8 definisano je “Испорука и монтажа алуминијумског  
парапетног разводног канала, уградња на зид испод пулта на висини 90 cm или 40 cm  
од средине канала до завршног слоја пода и од спуштеног плафома до парапетног 
канала, са следећом опремом:…”  
 
S obzirom da je definisana jedinica mere komad molimo vas za sledeća  
pojašnjenja:  

 S obzirom da je kod nekih proizvođača isporuka u komadima od 2m, a kod nekih u 
komadima od 3m, molimo vas da definišete potrebnu  količinu parapeta u metrima 

ОДГОВОР: – Грешка је у дефинисању јединице мере.Јединица мере треба да буде 
метар  (m). 

Наручилац ће у извршити измену конкурсне документације у овом делу. 

 
18.Питање: 

Поштовани на страни 13/390 конкурсне документације сте у оквиру пословног 
капацитета поставили услов : 

6) Сертификати 
Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, 
системменаџмента квалитетом, ISO 14001– заштита животне средине, OHSAS 18001, 



безбедност нараду или одговарајуће и ISO 50001 – стандард за систем менаџмента 
енергијом. 
Доказ: 
Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента 
квалитетом,ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду и 
ISO 50001 –стандард за систем менаџмента енергијом или одговарајуће, 
 
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама морате дефинисати услове за учешће 
у поступку јавне набавке на тај начин да буду у логичкој вези са предметом набавке. 
Обзиром да је предмет набавке реконструкција објеата школа која уклјучује 
грађевинске радове , електро радове , уградњу грађевинске столарије од алуминујума –
предпостављамо да се сертификати морају односити на те врсте радова јер не могу 
остати на овај начин недефинисани.  
Добили смо утисак да је наручулац разрадио сваки детаљ услова за учешће па чуди 
пропуштање дефинисања обима сертификације кад је то законска обавеза. Пратећи рад 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки наишли смо на 
решења којима су заинтересована лица успешно оспорила недефинисане исо 
сертификате . Молимо вас да погледате Решење РК бр. 4-00-843/2017 (страна 7.и 8.) и у 
складу са тим допуните текст конкурсне документације прецизирајући обим 
сертификације ( тј. за које радове , испоруку добара и вршење услуга) понуђач мора 
поседовати тражене исо сертификате.  
 
 ОДГОВОР: Наручилац није имао намеру да доводи понуђаче у заблуду сматрајући 
да се сваки услов дефинисан у конкурсној документацији како технички, кадровски 
тако и пословни односи искључиво на предмет јавне набавке те је потребно 
доставити ИСО сертификате захтеване конкурсном чији је обим сертификације у 
логичној вези са предметом ове јавне набавке (нпр извођење грађевинских радова 
високоградње, изградња зграда или одговарајуће) 
 
 
19.Питање. 
 
Наручиалц је у конкурсној документацији на више места захтевао ауторизације 
произвођача опреме и доказ да је понуђач овлашћен сервисни партнер за територију 
РС. 
Овакав услов је дискриминаторски и нелогичан у духу закона о јавним набавкама а као 
таквог га је осудила и Републичка комисија у поступцима јавних набавки –молим вас 
да погледате бројеве решења 4-00-1498/2016, 4-00-368/2017 i 4-00-1679/2017 .  

Која је сврха ауторизације ? Зашто наручилац придаје важност овој опреми и даје јој 
предност кад је предмет радова реконструкција школских објеката у вредности преко 
400 мил динара. 

Из ког оправданог разлога наручилац сматра да понуђач који није овлашћени сервисни 
партнер за територију РС већ за неку другу земљу у оквиру ЕУ неће адекватно 
испунити своје уговорне обавезе? Подсећамо наручиоца да је строго забрањено 
начелима ЗЈН да се територијално дискриминишу понуђачи.  

У доле наведеном тексту наводимо како су дефинисане забрањене ауторизације : 

 



2. Ауторизације 
Basic Л3 свич 

         Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
         Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 

подршке од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 

         Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је 
понуђач  овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и 
ауторизацију произвођача 
опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теријотрију Републике 
Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку 

Приступни 48-портни свич 
         Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
         Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 

подршке од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 

         Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је 
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и 
ауторизацијупроизвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за 
теријотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну 
подршку 

24-портни ПоЕ+ 
         Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
         Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 

подршке од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 

         -Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је 
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију 
произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теријотрију 
Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку 

СФП оптички модул за уградњу у свичеве на позицијама 
         Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
         Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 

подршке од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 

         -Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је 
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију 
произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теријотрију 
Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку 

СФП бакарни модул за уградњу у свичеве на позицијама 
•          Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
•          Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 
подршке од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 
•          Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је 
понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију 
произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теријотрију 
Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку 

Софтверски бежични контролер 



•          Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум годину дана 
(са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену 
техничку подршку по систему 12x5 и неограничено 
ажурирање софтвера/фирмwаре-а за време трајања сервисног уговора 

Бежичне приступне тачке (Wireless Access Point) 
•          Пуна произвођачка гаранција на период од минимум 5 година 
•          Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво 
подршке           од стандардне гаранције укључујући 12x5 техничку подршку и 
неограничени      упдате и упграде фирмwаре-а за време трајања сервисног 
уговора 

Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени 
партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је 
понуђач овлашћени сервисни партнер за теријотрију Републике Србије и као такав 
овлашћен да пружа тражену   
 
ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у којој ће 
овај услов уклонити. 

20.Питање : 

Како је предмет набавкеи змеђу осталог  и испорука опреме за видео надзор подсећамо 
наручиоца да мора у оквиру обавезних услова да захтева да понуђач поседује дозволу 
коју издаје МУП а која овлашћује правна лица да врше монтажу , пуштање у рад  и  
одржавање система техничке заштите и обуке корисника.  

Молимо вас да проверите позитивну регулативу у овој области.  

ОДГОВОР: Наручилац је захтевао Лиценцу за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од 
Министарства унутрашњих послова Републике НаруСрбије, Дирекција полиције, 
начелник Управе полиције. 

21.Питање:  

Наручилац  између осталог као доказ радног ангажовања  прихвата и уговоре о делу где 
осим наведеног доказа понуђач мора доставити и М образац( тзв. мун образац). 
напомињемо да м образац за лица ангажована уговором о делу може да се достави тек 
након иплате накнаде за услуге ангажованог лица а не пре реализације таквог посла. 
Обзиром да и теорија и пракса у јавнм набавкама признаје уговоре о делу који су 
условни( чија правна снага наступа уколико понуђач који ангажује такво лице закључи 
уговор) то не видимо разлог да се инсистира на обрасцу који не мора нужно постијати у 
моменту предаје понуда Из ког оправданог разлога наручилац сумња да лице 
ангажовано уговором о делу чије су обавезе везане за добијање конкретног уговора из 
јавне набавке – неће и квалитетно обавити послове који су предмет уговора о делу?  

ОДГОВОР: Наручилац је као доказ кадровског капацитета захтевао уговоре по 
свим основама у складу са Законом о раду и достављање М образаца уколико је по 
Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање нужно имати у тренутку 
предаје понуде.  
 



22.Питање:  
 
Na svim pozicijama izolaterski radovi – termoizolacija predviđene su ploče 
tvrdopresovane kamene vune toplotne provodljivosti λд, prema ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К i gustine 100kg/m3.  
 
Obzirom da kod proizvođača nismo uspeli da pronađemo ploče kamene vune tražene 
toplotne provodljivosti i gustine, molimo vas da za svaku poziciju iz predmera i 
predračuna, na osnovu namene kamene vune, navedete, prema sadašnjoj klasifikaciji 
proizvođača, tip kamene vune ili ekvivalentan njoj.  
 

 ОДГОВОР: Захтеване карактеристике материјала наведене у позицији преузете су из 
елабората енергетске ефикасности који је саставни део пројекта који је предмет ове 
јавне набавке. Рачунајући топлотну проводљивост фасадног зида након енергетске 
санације пројектант је као улазне податке користио параметре за камену вуну наведене 
у табели 3.4.1.2.- Хигротермичке особине грађевинских материјала и производа из 
важећег Правилника о енергетској ефикасности зграда. Потребно је да понуђач при 
изради понуде користити материјал чији коефицијент топлотне проводљивости не 
прелази λD = 0.034 W / mK типа Knauf Insulation FKD-N Thermal или еквивалентно 
23.Питање :  
 
 U odgovoru od 13.4.2018. nije jasno odgovoreno da li ponuđač zadovoljava kritirijum 
ukoliko priloži ugovor o dopunskom radu s obzirom na to da navodite da je potrebno dostaviti 
M obrazac? Kako kod ugovor o dopunskom radu, kao mogućnost radnog angažovanja na 
osnovu Zakona o radu, ne postoji M obrazac već tzv. M-UN obrazac koji se dobija nakon 
isplate ponuđač ne može dostaviti M obrazac. 
 
ОДГОВОР: Уколико ангажујете извршиоца на начин на који сте описали – 
уговором о допунском раду, није потребно достављати М-УН образац. 
 
24..Питање :  
 
Da li Ugovor može biti pre 26.3.2012. a da okončane situacije budu nakon ovog perioda ili je 
potrebno i da ugovor bude iz traženog perioda. 
 
 
ОДГОВОР: Уколико је Уговор закључен раније, а радови су изведени у траженом 
периоду Наручилац ће признати такве радове с тим да се као доказ поред Уговора, 
потврде Наручиоца и окончане ситуације морају приложити и привремене 
ситуације из којих се на недвосмислен начин може утврдити износ изведених радова 
у траженом периоду. 

 
25.Питање :  
Da li u okviru jednog objekta moraju biti svi radovi uključeni (ViK, EI, instalacije grejanja) ili 
ipak ponuđač zadovoljava kriterijum ako je u traženom periodu izveo radove npr. 
Građevinski, ViK, EI ali nije izveo na tom objektu i instalacije grejanja)? 



 
 
ОДГОВОР: Услови из конкурсне документације за испуњеност додатног услова 
пословног капацитета захтевају реализацију уговора у укупној вредности од 
најмање 850.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење 
грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, 
канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, 
адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, 
стамбено-пословни, пословни и јавни објекти) ...од чега  бар један уговор у 
минималном износу од 200.000.000,00 динара. 
 
Није потребно да на сваком објекту постоје све врсте тражених радова, али је 
потребно да понуђач докаже у укупној вредности од 850 милиона да има искуство у 
извођењу свих наведених радова. Збир свих уговора односно изведених радова по 
приложеним уговорима мора бити већи од 850 милиона од чега један уговор мора 
бити минималне вредности 200милиона. 
  
26.Питање : 
 
 Na pozicijama 14-08, odnosno 12-08, molersko farbarski i tapetarski radovi – bojenje 
kontaktne fasade, navedeno je “nabavka materijala, transport i bojenje fasadnih površina 
kontaktne fasade u tonu prema projektu mikroarmiranom silaktnom bojom kao “JUB 
REVITACOLOR silicone” ili ekvivalentno.  
 

1) Da li se bojenje fasadnih površina kontakne fasade boji silikonskom ili 
silikatnom bojom? 

2) Koja je nijansa boje prema tonu projektanta? 
 
ОДГОВОР: Под 1.- Боја за фасаду- Силикатна; 
 
                     Под 2.- Нијанса према пројекту- светло сива и тамно сива (погледати              
                      прилог  фасаде). 
 
27. Питање:  
 
Na pozicijama 17-02, odnosno 15-02, fasaderski radovi – kontaktna fasada, navedeno je 
“fasadni silikatni malter mora biti klase negorivosti A2 s1 d1 (uz dostavljanje odgovarajućih 
sertifikata o ispitivanju reakcija na požar)”. 
 

1) Da li je završni fasadni malter silikatni ili silikonski? 
2) Koja je nijansa fasadnog maltera prema ton karti proizvođača? 
 

ОДГОВОР: . Под 1.-Силикатни малтер, 

                          Под  2. -Нијанса према пројекту- светло сива и тамно сива (погледати              
                      прилог  фасаде). 
 

28.Питање:  
 Za pozicije 18-04, 18-05, 18-06, odnosno 16-04, 16-05, 16-06, razni radovi – oznake spratova, 
oznake zajedničkih prostorija, kućni broj, molimo vas da nam definišete materijal od kog su 



oznake napravljene, kao i dimenzije oznaka, a za pozicije 18-08 odnosno 16-08, da nam 
definišete tačne dimenzije otirača za noge. 
 
ОДГОВОР: Материјал алуминијумски лим, дим. стандардне, димензија отирача 
за ноге постоји у графичкој документацији. 
 
29. Питање: Da li je obavezujuće pismo za povraćaj avansnog plaćanja u visini avansa od  30% sa 
PDV-om ili bez? 
 

ОДГОВОР: Obavezujuce pismo se predaje bez PDV-a. 
 
30. Питање:     Da li tehnički listovi dobara, proizvoda i materijala koji su navedeni u  Obrascu o 
proizvođačima  moraju da budu samo na sprskom jeziku ili mogu i na drugom, stranom? 

 
ОДГОВОР: Tehnicki listovi moraju biti na Srpskom jeziku 
 

31.Питање:  Da li neophodno da tehnički listovi koji nisu na srpskom jeziku budu prevedi od 
ovlašćenog prevodica na srpski jezik? 
 
ОДГОВОР: Prevodi tehnickih listova ne moraju biti od ovlascenih prevodilaca. 
 
32.Питање:  Strana 47 konkursne dokumentacije, stavka 01-03: Da li je obračun po m³ ili po 
m²? 
ОДГОВОР: Obracun je po metru kvadratnom 

33.Питање: Strana 80 konkursne dokumentacije, stavka 06-04: JM - Da li se radi o m² ili m¹? 

  ОДГОВОР: Obracun je po metru duznom. Greska je napravljena u opisu pozicije gde 
je napisano po metru kvadratnom. Potrebno je ispraviti 

  34.Питање:  Strana 95 konkursne dokumentacije, stavka 09-01: Nedostaje količina i detaljniji 
opis. 

   ОДГОВОР: U tekstu same pozicije je naznaceno da se obracun I opis tih radova nalazi 
u projektu konstrukcije. 

  35.Питање: Strana 265 konkursne dokumentacije, stavka 01-10: Nije dobro sabrana ukupna 
količina 6+1. Trebalo bi da stoji 7 umesto 6. Da li je u pitanju tehnička greška ili ne? 

  ОДГОВОР:U pitanju je tehnicka greska potrebno je ispraviti je. 

   36.Питање:Strana 283 konkursne dokumentacije, stavka 06-05: JM - Da li se radi o m² ili 
m¹? 

  ОДГОВОР: Obracun je po metru duznom. Greska je napravljena u opisu pozicije gde 
je napisano po metru kvadratnom. Potrebno je ispraviti. 
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Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
03Број: 404-116  
ЈНВВ бр. 4/18 
24.04.2018.  
П Р И Б О Ј  
 
 
Предмет: Одговори на примљене захтеве за додатним информацијама у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку радова на реконструкцији „Машинско-
електротехничке школе“   и Основне школе „Десанка Макимовић“  у Прибоју-ЈНВВ 
бр.4/18  

 

1.Питање 

Molim Vas da izvršite izmenu konkursne dokumenatcije za javnu nabavku broj 4/2018: 
Građevinski radovi na rekonstrukciji mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka 
Maksimović  u Priboju, na obilazak lokacije. 

Smatramo da je neosnovan zahtev naručioca da zahteva da ovlašćeni clan grupe ponuđača obiđe 
lokaciju, a samim tim overi i potpiše Obrazac XIX, strana 390. 

Članovi grupe obilaze lokaciju u skladu sa potrebom i  u zavisnosti od vrste radove koju će 
izvoditi, da sagledaju objekat. To je svrha obilaska, a to ne mora da znači da je potrebu obilaska 
ima ovlašćeni član. Možda će ovlašćeni clan grupe da izvodi radove, za koje nema potrebu da 
obilazi lokaciju. 

Svakako je neophodan obilazak zbog kompleksnosti i vrednosti samog projekta, ali  nije 
neophodno da to uradi ovlašćeni clan grupe. 

ОДГОВОР: 

О неопходности обиласка локације већ је дат одговор дана 13.04.2018. и исти је 
објављен на Порталу. 

Што се тиче овлашћеног члана, не мисли се на водећег члана заједничке групе, него 
представника који ће донети овлашћење да у име понуђача или групе понуђача 
обиђе локацију. 

2.Питање 

МолимоВас да још једно размотрите Ваш став изнет у одговорима на питања број 30. и 
број 31. од дана 20.04.2018.године да технички листови морају бити на српском језику, 
имајући у виду чињеницу да су исти веома обимни и да би превођење истих одузело 
толико времена, да би већ продужени рок до 27. 04.2018.године био доведен у питање. 

 



 

ОДГОВОР: 

Наручилац ће дозволити да део понуде који се односи на техничке карактеристике 
буде и на страном језику у свему према члану 18. став. 1. Закона о јавним набавкама. 

 

3.Питање 

 
 Molim Vas da se odloži rok za podnošenje ponuda za JN: Građevinski radovi na rekonstrukciji 
Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju i da novi rok 
bude 30.04.2018. godine da bismo obezbedili novu , tj. drugu bankarsku garanciju za ozbiljnost 
ponude, jer već obezbeđena ima kraći rok od zahtevanog u konkursnoj dokumentaciji,  Ili će 
naručilac prihvatiti bankarsku garanciju sa rokom koji je kraći za 2 dana od zahtevanog? 

 ОДГОВОР: 

Наручилац је након објављене измене конкурсне документације оставио 
примерен рок за припрему понуде јер суштинских односно великих измена у 
конкурсној документацији није било. Понуда мора бити припремљена у свему према 
захтевима из конкурсне документације. Рокови не могу бити померани на основу 
молбе једног заинтересованог потенцијаног понуђача (јер се може тумачити као 
фаворизовање и може произвести штету код осталих понуђача) ,већ само на основу 
аргумената који споре објављену документацију и указују на њене недостатке. 

 

                                                Комисија за јавну набавку 
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