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                                                   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. 1 

 

                                        Везано за Конкурсну документацију 
 

ЈНР-М 1.3.2/2020 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, благовремено и на начин 

предвиђен законом објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача. 

 

Дана 22.06.2020. године,  мејлом на адресу Дома ученика средњих школа у Нишу од 

стране потенцијалног понуђача упућен је захтев за додатним појашњењем,  који је 

заведен код наручиоца зав.бр. 782 од  22.06.2020.године и гласи: 

 
"Kao zainteresovana strana u postupku Javne nabavke JNP-M 1.3.2./20120-Nabavka Radova-
Tekuće Održavanje Zgrada po partijama molio bih da uvažite sledeće sugestije . 
1.U delu Tehnički kapaciteti ,propisali ste uslove koji se verovatno odnose na neku od prethodnih 
nabavki sa pratećom mehanizacijom potrebnom za izvođenje grubih građ.radova /kamioni,bageri,mini 
utovarivači,vibro ploče,skela/,a ne na radove ove j.nabavke na tekućem održavanju objekta. 
U ovoj J.nabavci maksimum potrebnih kapaciteta je mali kamion do 2 t i ev.komb.mašinaJCB-
skip.Zato u delu teh.kapaciteti predlažemo uvažavanje ove izmene po svim partijama.  
2.U delu kadrovski kapaciteti dato je 12građ.radnika tipa betonirci,armirači,zidari ,tesari i sl. 
S obzirom da se radi o unutrašnjim radovima tipa krečenje,gletovanje,izrada knaufa,podopolagačkih 
radova tipa parketa i laminata kao i radova na vodovodu i kanalizaciji i sl.predlažemo izmenu uslova u 
sledeće: 
-12 radnika kumulativno adekvatno  propisanih po partijama,tj.vrstama radova iz partija /2-3 radnika 
po svakoj partiji shodno vrsti radova/. 
3.U delu Kadrovski kapaciteti propisali ste inž.arhitekture sa lic.400 ,spec energetske efikasnosti.što 
je nepotrebno jer nemate u nijednoj partiji nijedan segment radova vezan za energ.efikasnost objekta-
fasade i  sl.a već imate zahtevanu licencu 410 odgovornog izvođača radova. 
S obzirom da u dve partije imate izradu i hidrauličko ispitivanje vodov. i kanaliz mreže potrebna je 
licenca 430 umesto predviđene licence400 kao verifikacija ispitivanja te vrste radova.. 
4.Takođe napominjemo da u delu Dodatnih uslova -Sertifikati ISO 9001,IS045001,ISO14001,nije 
neophodno posedovanje istih za radove koji se odnose na Tekuće održavanje objekata na šta se 
odnose svi radovi po svim partijama te se predlaže da oni ne budu neophodni uslov u tenderskoj 
dokumentaciji. 

 

ОДГОВОР: 
 

Везано за јавну набавку радова ЈНР-М 1.3.2/2020, објављујемо одговор на питања:  

 
1. Комисија је становишта да предвиђени  радови које треба извести, наведених у  

поглављу II – врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 

и опис радова, захтевају одређене техничке капацитете извршиоца. Ти капацитети су 

пажљиво одмерени и у свему сразмерни обиму, врсти и количини предвиђених 

радова. Термин текућег одржавања зграда је из економске класификације, а 

суштински треба обратити пажњу на спецификацију која садржи све елементе 

планираних радова. Јасно је да ће се они изводити на две међусобно удаљене 

локације и то истовремено, у року и динамици који су стриктно одређени.  

Захтевани технички капацитет је сврсисходан, јер обезбеђује ефикасан, квалитетан и 

сигуран завршетак планираних радова. 



2. Имајући у виду циљ који је потребно да се реализује кроз јавну набавку радова, 

Комисија је при креирању захтева за кадровским капацитетима строго водила 

рачуна да они буду адекватни. Кадровски  капацитет наведен у конкурсној 

документацији у свему прати радове које треба извести,  према поменутом  поглављу 

II. Комисија сматра да  наведени стручни профил радника предвиђених за извођење 

радова, њихов укупан а и појединачан број по партијама одговара потребама и 

природи предвиђених радова. Наглашавамо да је кадровским капацитетом одређен 

најмање потребан број радника по квалификацији односно профилу, као минимални 

додатни услов, који се ставља пред потенцијалног понуђача, а да о коначном броју 

радника - извршиоца за одређени посао понуђач аутономно одлучује. 

3. Захтевана лиценца 400 по номенклатури Инжењерске коморе Србије дефинише 

одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације. У опису делатности лиценце 400 наводи се између осталог 

следеће: 

a. Извођење радова на изградњи конструкција свих архитектонских објеката 

спратности до П+5 и распона до 12 метара 

b. Извођење занатских радова на унутрашњим инсталацијама водовода и 

канализације 

c. Израда пројеката једноставних скела и оплата 

Примедба потенцијалног понуђача на лиценцу се може делимично уважити, и то за 

партије 5 - радови на поткровљу управе - канцеларије  и партије 6 - радови на 

централном грејању поткровља управне зграде. За све остале партије, остаје услов 

потребне лиценце 400. Такође, уважава се и да лиценца 381 није потребна за 

извођење радова за све партије ове јавне набавке.  

Лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и 

гасне технике захтева се само у додатним условима за партију 6 - радови на 

централном грејању поткровља управне зграде, што је логично и  оправдано. 

Комисија не прихвата захтев потенцијалног понуђача да се уместо лиценце 400 – 

одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације замени лиценцом 430 са већ датим описом из номенклатуре 

Инжењерске коморе Србије.  

4. Захтев за ИСО стандардима (9001, 45001, 14001) императив су стеченог искуства са 

извођачима радова у ранијим годинама. Примена ИСО стандарда у грађевинарству 

добра је за потенцијалног понуђача, јер кроз аудите независног контролног 

сертификационог тела легитимише себе као озбиљног и провереног партнера који: 

- Перманентно прати најбољу праксу у грађевинарству и који се фокусира на квалитет 

пружених радова 

- Ствара поверење код наручиоца, јер  је ИСО 9001 развијен од стране стручњака из целог 

света   

- Стандард покрива процес руковања документацијом, на чему Комисија инсистира, јер је 

у Установи имплементиран систем управљања менаџментом ИСО 9001 

- Стандард обезбеђује документацију и процедуре које помажу да се осигура квалитет 

материјала који се користи у процесу изградње, на чему Комисија такође ставља акценат.   

Примена ИСО 9001 стандарда добра је и за наручиоца јер се подиже степен 

разумевања потреба које наручилац има и осигурава смањење грешака при 

извођењу радова, уз повећање поверења у квалитет изведених радова. 

ИСО 45001 пружа најбољи систем управљања заштитом здравља и безбедности на 

раду, поготово у светлу најновијих дешавања са пандемијом корона вируса – при 

чему се смањује вероватноћа настанка несрећа и кршења закона.  

ИСО 14001 пружа оквир за ефикасно управљање отпадом, који помаже да се смањи 

количина отпада уз правилно поступање са њим у смислу његовог безбедног 

одлагања и очувања животне средине. 

 

Ово појашњење је саставни део конкурсне документације. 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку   


