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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) , а 
у вези са јавном набавком бр.03/17 - Поплочавање дворишта и проширење бетонске стазе, 
Комисија за јавну набавку објављује 

 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

Јавна набавка мале вредности бр.03/17 –  
Поплочавање дворишта и проширење бетонске стазе 

 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 
Питање бр.1: У делу III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА навели сте :" Извођач радова је у 
обавези да уради пројекат изведеног објекта дела крова који се санира". Пошто је предмет 
набавке поплочавање дворишта, на који део крова се мисли. С тим у вези у Члану 7. Модела 
Уговора спомиње се атест за лим за наведени кров. Да ли се изводи поплочавање дворишта или 
крова? 
Одговор: Предметна јавна набавка мале вредности односи се на поплочавање дворишта и 
проширење бетонске стазе, као што је наведено у Конкурсној документацији, укључујући и део 
који се  односи на опис радова (страна 19, образац 5 – образац структуре цене).  У складу са 
наведеним, биће извршена измена Конкурсне документације у делу  који се грешком односи на 
„кров“ .  
 
Питање бр.2: У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и делу 2.2 
тражено је да да понуђач располаже следећим сертификатима: ISO 9001 који се односи на 
Систем управљања квалитетом, ISO 14001 који се односи на управљање заштитом животне 
средине и ОHSAS 18001 (не ОXSAS 18001 као што је наведено) који дефинише захтеве за 
систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду. С обзиром на претпостављену малу 
вредност укупног посла и малог броја ангажованих људи, радом који не подразумева рад на 
висини или рад са опасним средствима, материјама које штете околини и машинама које се 
користе у реализацији посла, да ли је потребно испунити све ове услове? То се односи и на 
тачку 4. истог дела који захтева ангажовање лица носиоца лиценце за обављање послова 
безбедности и заштите на раду. То поготову у вези са Чланом 76. став 6. који каже " Наручилац 
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 
логичкој вези са предметом јавне набавке". Све наведене захтеве извођач регулише изјавом 
Образац 5 која је саставни део конкурсне документације. 
Одговор: Имајући у виду члан 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 
14/15 и 68/15) као и да су услови који се односе на тражене сертификате а у вези са 
поштовањем обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, условима рада и 
заштити животне средине садржани у обрасцу 5 а у оквиру обрасца 2 Конкурсне 
документације, понуђач се обавезује да радове изведе у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме, 
наведени сертификати нису неопходни како би се обезбедила већа конкуренција, у складу са 
чланом 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и одредили услови 
тако да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке, у 
складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15). У 
складу са наведеним ће бити извршена измена Конкурсне документације. 
   
Питање бр.3: У делу VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ обрасцу 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ у 
напоменама се наводи: "Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту", што се у 
више наврата у конкурсној документацији помиње као пројекат или пројектна документација, 
па нас занима да ли постоји пројекат за предмет Конкурса и зашто није саставни део 
документације. 



Одговор: Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке те се наводе 
„пројекат“ и „пројектна документација“ уместо „опис/спецификација радова“. У складу са 
наведеним биће извршена измена Конкурсне документације. 
 
Питање бр.4: У достављеном Моделу Уговора у Члану 3. и делу о непредвиђеним радовима и 
обрачуну трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази просечне зараде 
по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду 
израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког 
завода за статистику, не наводи се на коју се просечну зараду мисли: изградња зграда, изградња 
осталих грађевина, специјализовани грађевински радови или на просек целокупне области 
грађевинарства. 
Одговор: Мисли се на просек целокупне области грађевинарства. 
 
Питање бр.5: У Члану 4. истог Модела Уговора који се односи на квалитет радова у ставу 5. 
помиње се израда радионичких цртежа, па имамо питање за које се изведене елементе односе 
ти цртежи. 
Одговор: С обзиром на то да су предмет јавне набавке радови на поплочавању дворишта и 
проширењу бетонске стазе, нису неопходни радионички цртежи. У складу са наведеним биће 
извршена измена Конкурсне документације. 
 
Питање бр.6: У Члану 6. став 3. Модела Уговора наводи се "Извршилац је обавезан да води 
грађевинску књигу и грађевински дневник". У Правилнику о садржини и начину вођења књиге 
инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге објављеног у "Службеном гласнику 
РС", бр. 22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 28.2.2015. у Члану 2. став 1. наводи 
се "Књига инспекције и грађевински дневник воде се на градилиштима на којима се граде 
објекти за које је прописано прибављање грађевинске дозволе, као и изводе радови на 
реконструкцији, односно за извођење радова за које је прописана израда пројекта за 
грађевинску дозволу и пројекта за извођење". С тога нас занима да ли је за предмет Конкурса 
прибављена грађевинска дозвола од надлежног органа, а уколико јесте, то значи да постоји 
грађевински пројекат који би требао бити саставни део Конкурсне документације. С тим у вези 
је и обавеза Извођача из Члана 8. да постави таблу на начин прописан Законом о планирању и 
изградњи на којој је потребно навести и број грађевинске дозволе, па вас молимо да нам 
наведете исту. 
Одговор: Имајући у виду да је школа као Наручилац буџетска установа односно корисник 
буџетских средстава, евентуална контрола изведених радова, затим правдање утрошених 
количина приликом извођења поменутих радова као и доказивање да су радови изведени у 
свему према понуди и закљученом уговору, могуће је једино кроз грађевинску књигу и 
грађевински дневник. Такође, не постоји пројекат већ опис радова, детаљно дат на страни 19, у 
оквиру обрасца бр.3 – образац структуре цене, а на основу кога је Наручилац добио решење о 
извођењу радова којим се предметни радови одобравају. Поменуто решење ће бити достављено 
изабраном понуђачу са којим буде закључен уговор. 
 
Питање бр.7: На крају и питање о износу опредељених средстава по сачињеном предмеру и 
предрачуну ради што реалнијег давања понуде. 
Одговор: У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 
14/15 и 68/15), Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.  
 
У складу са свим наведеним одговорима биће извршене и измене и допуне Конкурсне 
документације. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку мале вредности, бр.03/17 


