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Број: 5.2.-20306 

Дана: 13.07.2018. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са првом фазом квалификационог поступка јавне набавке радова - Извођење 

радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и 

санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН 

број 32/18-С, за коју је Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних 

набавки дана 04.07.2018. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Додатни услов – неопходан финансијски капацитет: 

Услов да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, да је у периоду 

од 12 месеци до дана подношења пријава био ликвидан односно да му у наведеном 

периоду рачун није био у блокади дуже од укупно 10 дана. 

Доказ: Потврда НБС. 

 

Можете ли померити рок 1 или 2 дана пре подношења пријава, да можемо добити 

потврде од НБС, јер НБС издаје потврде за тражени период али 1 дан пре датума 

подношења захтева? 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документацијe у наведеном делу услова 

финансијског капацитета. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Додатни услов – неопходан пословни капацитет 

Да ли ћете усвојити референцу за радове које смо изводили на цевоводу fi 1200 mm PE 

цевима за притиске 16 и 20 бар а који је рађен у склопу радова на изградњи мини 

хидроелектране? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

Наведена референца би по опису из питања била прихватљива у смислу одредби 

конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

 

У конкурсној документацији на листу 6/37 тачка 8. Испуњеност услова у заједничкој 

пријави групе подносилaца пријаве стоји да: 

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) се односи на услов да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и коју издаје 
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министарство надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна покрајина и то 

са следећим шифрама:  

 

И 071 Г3 - извођење радова на хидротехничким објектима или  

И 073 Г3 – извођење радова на хидротехничким објектима 

 

Да ли то значи да сваки члан заједничке пријаве мора да поседује једну од важећих 

дозвола? 

 

Уочили смо да је у горе цитираној тачки 8. лист 6/37 у обавезним условима из члана 75. 

испуштен став 3) који се односи на услов да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне даџбине..., док је у условима и упутству како се доказује 

испуњеност тих услов на листу 11/37 наведен, а Услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, у условима и упутству како се доказује испуњеност тих услова на листу 11/37 

није наведен. 

 

Молимо вас да ускладите тачку 8. Испуњеност услова у заједничкој пријави групе 

подносилаца пријаве са листа 6/37 и Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова лист 11/37 и 

12/37. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

На страни 6. конкурсне документације, тачка 8. Испуњеност услова у заједничкој 

пријави групе подносилаца пријаве, одељак Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, реч је о позивању на одредбе Закона о јавним набавкама, у смислу „... услов из 

члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона ...“. 

 

У члану 75. став 1. одредба тачке 3) је брисана Законом о изменама и допунама Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/15), док пренумерација тачака није 

извршена, те су остале да постоје тачке 1), 2), 4) и 5). 

 

С тим у вези, позивање на тачку 3) став 1. члана 75. Закона на страни 6. конкурсне 

документације није пропуштено, већ исто по Закону не постоји. 

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона се односи на услов да је подносилац пријаве 

измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, тј. исти није дат у 

одредби члана 75. став 1. тачка 3) Закона, а како се сугерише у питању. 

 

Такође, услов у погледу поседовања важеће дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке је одређен чланом 75. став 1. тачка 5) Закона, а 

не тачком 4) истог члана Закона, а како се наводи у питању. 

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона је наведен на страни 6. и страни 11 конкурсне 

документације у оквиру тачке 3.- 
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона је наведен на страни 6. и страни 11. и 12. 

конкурсне документације у оквиру тачке 4.- 

 

У складу са одредбама члана 81. став 3. Закона и одредбама конкурсне документације, 

одељак Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, став 1. и 2. тачка 4. и став 4., услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона дужан је да испуни члан групе подносилаца пријаве којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

ПИТАЊЕ бр. 4: 

 

Додатни услов за довољан кадровски капацитет:  

1.  

Услов да понуђач има у радном односу или на други начин радно ангажовано следећа 

лица: 

2 лица – дипл./маст.инг.грађевине (ВСС) са важећом лиценцом број 410. 

 

Да ли се уместо 2 инжењера са лиценцом бр. 410 могу доставити докази за 2 инжењера 

са лиценцом бр.411? 

 

2.  

7 лица грађевинске струке – водоинсталатери (ВКВ/ССС/КВ-V/IV/III) који у складу са 

уговором обављају послове наведеног радног места. 

5 лица грађевинске струке – руковаоци грађевинским машинама (ВКВ/ССС/КВ-

V/IV/III) који у складу са уговором обављају послове наведеног радног места, 

 

Да ли се горе наведени услови испуњаваjу ако понуђач има запослене раднике који 

нису грађевинске струке, али поседују дипломе и сертификате за тражено занимање? 

 

ОДГОВОР бр. 4: 

 

Имајући у виду предмет лиценци 410 и 411, те чињеницу да је опис делатности лиценце 

410 шири, то није прихватљиво у предметном поступку јавне набавке 2 лица – 

дипл/маст. инг. грађевине (ВСС) са важећом лиценцом 410 заменити са 2 лица – 

дипл/маст. инг. грађевине (ВСС) са важећом лиценцом 411. 

 

У складу са одредбама конкурсне документације, потребно је да подносилац пријаве 

има 7 лица грађевинске струке - водоинсталатери (ВКВ/ССС/КВ-V/IV/III) и 2 лица 

грађевинске струке - руковаоци грађевинским машинама (ВКВ/ССС/КВ-V/IV/III), која 

у складу са уговором обављају послове наведеног радног места. 

 

Наведено значи да ова лица по основу уговора морају обављати послове грађевинске 

струке  (водоинсталатери  и руковаоци грађевинским машинама) и бити ВКВ/ССС/КВ 

радници односно имати V/IV/III степен стручне спреме. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 32/18-С                                 

                                                                                          


