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Број: 3168/2  Датум: 08.11.2019 

 
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 32/19  
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА 

ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД, НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 77. 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама  ("Сл. Гласник РС"  
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на захтев заинтересованог лица за додатним појашњењима 
конкурсне документације број ЈН 32/19, који гласи: 
 
„У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са јавном набавком радова на Реконструкцији, санацији и 
адаптацији зграде здравства Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад на Булевару цара Лазара број 77, БРЈН 
32/19, молимо за додатна појашњења и информације како у наставку следи: 

У делу конкурсне документације- III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,  на страни 5. Наручилац  је 
захтевао од потенцијалних понуђача  да:  

„Уз понуду обавезно доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у 
Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни 
број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном 
документацијом.“  

• Из ког разлога Наручилац обавезује понуђача да приликом подношења понуде већ поседује и 
достави техничке листове добара, производа или материјала, с обзиром на то да ће Наручилац 
сходно члану 9. Модела Уговора, пре почетка предметних радова обезбедити стручни надзор чија 
је обавеза да у току извођења радова провери и утврди да су материјали, опрема, итд., захтеваног 
тј. одговарајућег квалитета и изврши увид и проверу атеста, сертификата, извештаја о 
испитивању и др. валидне докунтације која доказује карактеристике и квалитет захтеваних 
добара? 

• Молимо да Наручилац финансијски капацитет дефинише на начин како је то прописано чланом 
76. И 77. став 2. тачка 1) тј. да најдуже за период од претходне три обрачунске године пропише 
укупан минимални приход који не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне 
набавке. 

У делу Конкурсне документације – Додатни услови – Пословни капацитет Наручилац је дефинисао 
следеће: „Услов: 

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 1.300.000.000,00 динара без пореза на додату 
вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских 
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радова ( водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, 
санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње ( стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни 
објекти).“ 

• Молимо да Наручилац преиспита потребу референци у захтеваном минималном износу од 
1.300.000.000,00 динара без ПДВ-а, и да вредност референци одреди спрам обима и 
вредности радова који чине предмет јавне набавке. 

 

У вези са пословним капацитетом, односно доказима које је Наручилац прописао Конкурсном 
документацијом и то: 

„...Образац Референтне листе, Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора, Фотокопије 
Уговора на које се потврда односи, Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација...“ 

• У случају када је Извођач радова истовремено и Инвеститор, те горе наведене доказе из 
тог разлога не поседује, који други доказ ће Наручилац прихватити као одговарајући? 

• Молимо да Наручилац размотри и коригује услов који се односи на прописан број 
кадрова, („најмање 150 извршилаца“, 11 лиценцираних инжењера и 1 лице за безбедност 
и здравље на раду са положеним стручним испитом), у смислу да дефинисан број смањи и 
базира на кључно техничко особље и потребне експерте, односно тако да број кадрова 
буде примерен стварној потреби и обиму радова који чине предмет јавне набавке. 

• У вези са захтеваним лиценцираним инжењерима, да ли једно лице може бити носилац 
више лиценци? 

• Даље, молимо да Наручилац не захтева и 1 лице за безбедност и здравље на раду са 
положеним стручмим испитом, с обзиром да су обавезе за све послодавце утврђене 
одредбама Законом о безбедности и здравља на раду, по својој природи обавезе које 
непосредно произилазе из важећих прописа о заштити на раду, а на које се управо односи 
обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке који је утврђен чланом 75. Став 2. 
Закона о јавним набавкама, према ком је Наручилац у обавези да од понуђача захтева да 
при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (образац-изјава Х, која чини саставни део Конкурсне документације Наручиоца). 
Сходно наведеном, Наручилац нема законски основ да поменуте обавезе истовремено 
третира као део кадровског капацитета и да их определи као додатни услов за учешће у 
предметном поступку јавне набавке, те молимо да Наручилац у том смислу измени 
Конкурсну документацију. 

У вези са доказима прописаним за кадровски капацитет, конкретно докази који гласе:  

„б)доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени- фотокопију уговора 
о раду и М-А образац, 



  

 

Текући рачун: 840-548661-41 
Подрачун: 840-548667-23 

ПИБ: 101695296 
 

Факс: 466 - 297, 466 - 552, Call centar: 4879 – 000 

Дом здравља Нови Сад                                        www.dzns.rs 
Булевар цара Лазара 75, 21000 Нови Сад                                                     menadzment@dzns.rs                                                                         
 

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог 
уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду  односно законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање.“ 

• Молимо да Наручилац опционо дефинише доказе о радном ангажовању, тј. да не захтева дуплу 
документацију која доказује исту ствар, те да уместо фотокопије уговора о раду ИМ-А образац, 
измени конкурсну документацију тако да доказ за кадровско ангажовање гласи: фотокопије 
уговора о раду ИЛИМ-А образац, нарочито имајући у виду да је Наручилац прописао као валидан 
доказ о радном ангажовању и уговоре ван радног односа као што је уговор о делу, у којем случају 
М-А образац није могуће доставити. 

Молимо да нам појасните доказ захтеван Конкурсном документацијом који гласи: 

„г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.“ 

• Из ког разлога је Наручиоцу важан потпис на фотокопији личне референце када се простим 
увидом у само фотокопију траженог документа неоспорно може утврдити име и презиме 
носиоца лиценце и број лиценце? 

Молимо да Наручилац измени Конкурсну докуемнтацију у том смислу. 

 

Под тачком б) Конкурсне докуентације Наручилац је прописао: 

„Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 
менаџмента квалитетом,  ISO 14001 – заштита животне средине, ISO 45001, систем менаџмента 
безбедношћу и здрављем на раду; ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 2701, ИСО 37001 или одговарајуће за 
област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 

• Молимо за разјашњење шта су то сертификати о испуњености стандарда: ISO 50001, ИСО 22301, 
ИСО 2701, ИСО 37001? 

• Молимо да нам појасните у каквој су логичкој вези сви тражени сертификати са предметом јавне 
набавке и да прецизирате на који начин исти утичу на извршење будућег уговора на предметне 
радове? 

• Да ли Наручилац има интегрисане стандарде које захтева од понуђача? 

Под тачком 7) Конкурсне документацијеи Упутству понуђачима како да сачине понуде наводите 
следеће: 

„Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или 
USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде 
сматра се важећом. Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.“ 

• Који члан Закона о јавним набавкама прописује да Понуђач мора да поднесе понуду такорећи у 
два примерка тј. како да Наручилац захтева у „папирној и електронској форми“? 
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У вези са тим, зашто обавеза и електронског подношења понуде није наведена у Позиву за подношење 
понуда, већ само у Конкурсној документацији? 

Даље, на страни 25. Конкурсне документације у делу – „РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ“ 
наведено је: „Наручилац ће одбити понуду: ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској 
форми (читљив скенирани документ  на CD, DVD или USB).“ Имајући у виду да је Законодавац чланом 
87. Закона о јавним набавкама, јасно прописао један од три начина подношења понуде, те да је навео да 
Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште  ИЛИ електронским средствима, као и да је чланом 
106. Став 1. Тачка 1) до 6) истог Закона прописао битне недостатке због којих Наручилац може одбити 
понуду, молимо да измените Конкурсну документацију поштујући наведене законске одредбе. 

• Да ли је Понуђач у случају евентуалног закључења уговора о извођењу предметних радова 
обавезан да прими аванс, иако му за извршење предмета јавне набавке исти није неопходан? 

• Зашто Наручилац дуплира доказе и захтева више докумената који доказују исту ствар, као што је 
случај код доказивања техничке опремљености, конкретно када под тачком б) за средства 
набављена у години у којој се јавна набавка спроводи захтева рачун и отпремницу, затим код 
возила која подлежу регистрацији захтева и копије саобраћајних дозвола и испис из читача за 
исте и полисе осигурања. 

Да ли Наручилац, може да се определи за један доказ из ког најлакше може да утврди да понуђач 
поседује тражену техничку опремљеност или да евентуално да опцију које доказе ће ценити као 
валидне/прихватљиве? „ 

 
 

Дом здравља “Нови Сад” Нови Сад као наручилац даје следећe одговорe: 

1. Атесте и техничке листове потребно је доставити само за материјале и добра из обрасца VIII 
Образац о произвођачима матeријала и опреме. 

2. Дефинисан финансијски капацитет је у свему у складу са чланом 76. и 77. став 2. тачка 1. 
Закона о јавним набавкама, односно није већи од двоструке процењене врадности јавне набавке. 

3. Наручилац је дефинисао постављени услов ради добијања квалитетне понуде, односно како 
би се јавили понуђачи који имају претходно искуство у реализацији радова који су предмет 
јавне набавке. С обзиром на напред изнето наручилац је мишљења да није потребно мењати 
конкурсну документацију у том делу. 

4. Уколико је понуђач истовремено био извођач и инвеститор извођења радова референтог 
објекта услов да је извео предметне радове доказује достављањем Решења о употребној дозволи 
за референтни објекат или Записника комисије за технички преглед референтног објекта или 
Записника комисије за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених 
радова или Записника о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на референтном 
објекту, из којих се недвосмислено може установити да је понуђач извео предметне радове на 
објекту.  
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5. Канцеларија за управљање јавним улагањима је покушала у више наврата да дефинише 
структуру извршилаца. Како потенцијални понуђачи не воде јасну поделу радних места у складу 
са систематизацијом и како немају одговорајуће доказе за кадровску оспособљеност,  показала 
се потреба да се тражени услов сведе на број извршилаца и евентуално подуслов за који постоји 
егзактан доказ (лиценца инжењера, уверење за рад на висини и сл.). Наручилац сматра да је број 
захтеваних извршилаца у складу са врстом и обимом радова који су предмет јавне набавке. 

6. С обзиром на обим и комплексност посла потребно је да једну лиценцу има један инжењер. 

7. С обзиром на предмет јавне набавке, и важеће законске одредбе поред обавезног услова који 
је утврђен чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач односно потенцијлани извођач 
мора имати ангажовано лице за безбедност и здравље на раду. 

8. За радно ангажоване инжењера потребно је доставити оба доказа дефинисана конкурсном 
документацијом. Уколико лице ангажовано уговором о делу не поседује М образац код 
ангажованог послодавца није га потребно доставити, већ се доставља само копија уговора о 
делу, јер се одговарајући М образац  добија по завршеном послу. 

9. Потпис имаоца лиценце је један од начина којим  се носилац лиценце саглашава да његова 
лиценца буде коришћена као доказ у конкретном поступку јавне набавке. Наручилац је 
мишљења да наведени услов није потребно мењати.  

10. Методологија и алати ИСО 50001 :2011 - Системи управљања енергијом, обезбеђују услове 
за спровођење политике енергетске ефикасности. Захваљујући томе, имплементација стандарда 
доприноси побољшању енергетске и економске ефикасности у свим привредним секторима 
постизању задатака одрживог развоја предузећа. Овај међународни стандард специфицира 
захтеве за успостављање, примену, одржавање и побољшавање система менаџмента енергијом, а 
чија је сврха да омогући организацији да следи системски приступ у постизању сталног 
побољшавања енергетске перформансе, укључујући енергетску ефикасност, коришћење и 
потрошњу енергије. Овај међународни стандард специфицира захтеве који могу да се примене 
на коришћење и потрошњу енергије, укључујући и мерење, документовање и извештавање, 
пројектовање и методе за набавку опреме, системе, процесе и особље које доприноси 
енергетској перформанси. Овај међународни стандард је пројектован да се користи независно, 
али може да буде повезан или интегрисан са другим системима менаџмента. Овај међународни 
стандард може да се примени на сваку организацију с циљем да осигура њену усаглашеност са 
наведеном енергетском политиком и са намером да другима прикаже, при чему је таква 
усаглашеност потврђена било методама самовредновања и самодекларисања било 
сертификацијом система менаџмента енергијом од стране екстерне организације. Предности 
примене ЕнМС система у грађевинској делатности се огледају у стабилном смањењу потрошње 
енергије и пребацивању са необновљивих на обновљиве изворе енергије које, на дуге стазе, 
смањују укупне трошкове и повећавају продуктивност предузећа. Ефикасном применом ЕнМС 
система предузеће значајно повећава квалитет услуга што се директно одражава на њену 
конкурентност на тржишту и привлачење инвестиција. 

Сертификација према стандарду ИСО 22301 помаже свакој организацији да на бољи начин реши 
овакву потенцијалну ситуацију. Она гарантује примену планираног успешног система 
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управљања континуитетом пословања и на тај начин омогућава да компанија успешно реагује 
на сваки прекид. Да бисте управљали општим програмом за управљање континуитетом 
пословања, мора да се осмисли план за континуитет пословања и активности као што су обука, 
вежбе и редовни прегледи. Чак и ако организација никада није имала озбиљан инцидент, 
установљавање система за управљање континуитетом пословања у складу са стандардом ИСО 
22301 олакшава дефинисање кључних пословних процеса и утицаја који могу бити последица 
било каквих претњи. Уколико се на јавној набавци инсистира на поседовању ИСО 22301 
стандарда, то заправо значи да Наручилац односно Инвеститор тиме жели постићи да 
потенцијални извођач радова на пројекту има имплементирана знања, правила и процедуре, које 
онемогућавају да током извођења радова на пројекту дође до било каквог прекида у реализацији 
пројекта, до правилног реаговања у односу на потенцијални инцидент, и до сигурног завршетка 
радова у уговореном року. 

ИСО 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту и безбедност информација. 
Стандард подлеже различитим подручјима примене као и за разликовање могућих процеса у 
организацији који су повезани са управљањем контроле сигурности као што су: политика 
сигурности, сигурност организације, контрола и класификација извора, сигурност особља, 
сигурност материјалних добара и животне средине, оперативно управљање и комуникација, 
контрола приступа, развој и одржавање разних система и управљање континуитетом пословања. 
Ова серија обухвата стандарде који: дефинишу захтеве за ИСМС као и захтеве за тела која 
сертификују ИСМС; обезбеђују подршку, детаљна упутства и инструкције за целокупан процес 
планирај-уради-провери-делуј, даје специфична секторска упутства за ИСМС и оцењивање 
усаглашености за ИСМС. 
Стандард ИСО 27001 је значајан стандард за организације које се баве услугама у областима 
које су на било који начин повезане са Информационим технологијама и потребом за очување 
поверљивости информација. Његова имплементација и примена омогућавају бољу сарадњу са 
сличним организацијама широм света које послују по овом моделу. Овим стандардом, 
организације демонстрирају својим корисницима и осталим заинтересованим странама да 
послују са пословним процесима на бази принципа сигурности и да је пословна политика 
усмерена на стална побољшавања у систему менаџмента за безбедност информација и 
процесима пружања услуга повезаним са њим. 

Стандард ИСО 37001 садржи услове за успостављање, имплементацију, одржавање, надзор и 
побољшање система управљања анти-корупцијом. Овај је стандард намењен свим врстама 
организација из било ког сектора и за било коју врсту подмићивања с којима се могу суочити 
системи управљања. ИСО 37001 служи као оквир предострожности организацијског 
интегритета и помаже у борби против ризика повезаних с подмићивањем и подстицањем 
пристојне пословне културе. Помаже организацијама да спрече, препознају и реагују на 
подмићивање и придржавају се закона о спречавању мита и добровољним обавезама које се 
примењују на њене активности. ИСО 37001 сертификат омогућава Наручиоцу посла -
Инвеститору на јавној набавци да; 

-Смањи ризике подмићивања применом финансијских контрола у раној фази 
-Постигне конкурентну предност 
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-Осигура да су пословни сарадници и корисници посвећени позитивном ставу - подстицању 
процеса 
-Спречава, открије и реши  ризик подмићивања на свим нивоима И код свих запослених у својој 
организацији  
-Подстиче поверење свих потенцијалних понудјача на тендеру 
-Смањује трошкове 
-Спречава сукоб интереса 

11. Подношење понуда у електронској форми је предвиђено као додатни услов како би 
представници  Канцеларије за управљање јавним улагањима, као чланови комисије за 
предметну јавну набавку могли детаљно да прегледају достављене понуде и дају своје мишљење 
у фази стручне оцене понуда. С обзиром да је подношење електронске понуде предвиђено као 
додатни услов, постављени услов дефинисан разлог за одбијање понуде је у свему у складу са 
чланом 106. став 1. тач. 1) до 6) Закона о јавним набавкама. 

12. Авансно плаћање је предвиђено код свих пројеката који се реализују преко Канцеларије а у 
складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта. Такође, треба нагласити да наручилац има 
на располагању банкарску гаранцију за повраћај аванса као и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, које може искористити ако изабрани извођач радова не изводи радове у 
уговореном року и квалитету. Предвиђени аванс је у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) којим је предвиђено да наручилац може у 
конкурсној документацији да наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи 
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних 
обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, као и са Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19). 

13. Наручилац је мишљења да је као доказ за наведени услов потребно доставити оба доказа, а 
посебно имајући у виду да се из читача саобраћајне доволе може видети да ли је саобраћајна 
дозвола важећа, а то се не може утврдити на други начин. Отпремница и рачун су доказ да је 
понуђач платио и да му је наведена опрема испоручена. 
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