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Број: 5.2-8175 

Дана: 21.04.2020. 

 

 

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

вези са поступком јавне набавке мале вредности - Извођење радова на текућем 

одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом 

материјала, број 15/20, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки дана 16.04.2020. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

Као додатни услов у погледу пословног капацитета захтевате: 

"да је понуђач у периоду од 01.01.2019. године до дана за подношење понуда извео 

грађевинске радове у укупној вредности од 4. 000.000 (ЈНМВ 16/20) 5.000.000 (ЈНМВ 

15/20) динара без ПДВ и то најмање 3 референце од којих: минимално 2 у вези са 

израдњом објеката и минимално 1 у вези са адаптацијом или санацијом објеката" 

Идентичан услов је постављен за обе јавне набавке иако је предмет једне текуће 

одржавање, а друге инвестиционо одржавање објеката. 

Даље се поставља питање зашто се траже референце на изградњи објеката,  када то није 

предмет јавних набавки већ радови на одржавању објеката? 

Такође се поставља питање зашто је наручилац одредио тако кратак референтни 

временски период (од 1.1.2019.г. до дана подношења понуде)? 

Зашто понуђач који је извео референтне радове рецимо у 2018.г. или неким ранијим 

годинама не би могао да учествује у предметним јавним набавкама? 

Сматрамо да се на овај начин дискриминишу понуђачи и ограничава конкуренција, а 

самим тим крше основна начела ЗЈН. 

Овако постављен услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке, а самим тим 

ни у складу са чланом 76. ст 6. ЗЈН, те вас молимо да га измените и ускладите са 

одредбама закона. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Радови на текућем одржавању објеката обухватају низ радова који се изводе и током 

изградње објеката.  

 

Код Наручиоца неретко се дешава потреба за хитним интервенцијама на деловима 

конструкција објеката водопривреде, које нису и не могу бити предвиђене, а ради се о 

захтевним подухватима на које може одговорити адекватни понуђач који за референцу 

има и изградњу објекта., иако се ради о деловима зграде које треба да санира. 

 

Предмет референци, референти период и вредност референци у потпуности одговарају  

радовима за извођење из техничких спецификација на објектима ЈКП"Водовод и 

канализација" Нови Сад, као и њиховом обиму, процењеној вредности и планираном 

једногодишњем спровођењу. 

 

С тим у вези, Наручилац је приликом одређивања овог услова пошао од својих 

објективних потребе, при чему је водио и рачуна о томе да услов буде у логичкој вези 
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са предметом конкретне јавне набавке. С друге стране, Наручилац је свестан да има 

обавезу, сходно члану 10. став 1. ЗЈН, да прописаним условом не изврши 

дискриминацију међу понуђачима, али то са друге стране не значи да има обавезу да 

услове за учествовање у поступку дефинише на начин који омогућава сваком 

заинтересованом понуђачу да учествује у поступку јавне набавке. Наиме, реално је да 

сваки заинтересовани понуђач неће бити у могућности да достави (нпр. самостално) 

понуду која би одговарала овим захтевима, али то не значи да је тиме извршена 

дискриминација или да је ограничена конкуренција међу понуђачима. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

Као додатни услов у погледу техничког капацитета за обе јавне набаке захтевате да 

понуђач поред осталог има у власништву, закупу или лизингу и најмање : 

- Најмање 1 машину за малтерисање зидова, снаге ел. мотора миксера мин. 5,5 кW, 

запремине спремника мин. 160 лит 

- Најмање 2 машине за глетовање зидова, снаге ел. мотора мин. 900 W. 

- Најмање 2 машине за шмирглање зидова, напона мин. 230 В/50Хз, снаге ел. мотора 

мин. 500 W  

С обзиром на обим и врсту радова из предмера није јасно због чега Наручилац тражи 

баш поменуту опрему. За извођење позија из предмера радова у којима се поменута 

опрема уопште може користити нису неопходне тражене машине. Поготово кад се узме 

у обзир количина тих радова, коришћење истих чак није ни економски и организационо 

оправдано. 

Напомињемо да се поменута опрма користи код већих, знатно већих количина радова и 

то искључиво због убрзања радова и смањења трошкова. За дате количине ни једна од 

поменутих ставки није оправдана поготова ако се узме у обзир да се радови изводе на 

више локација (за ЈН 15/20). Ако се томе дода количина те опреме и тачна 

спецификација тражених машина несумњиво је да наручилац фаворизовање одређене 

понуђаче и на тај начин ограничава конкуренцију. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

Количине које су предвиђене техничком спецификацијом су оквирне, тако да се свакој 

позицији, која се доводи у везу са коришћењем дате опреме, може повећети обим. 

Обзиром на могуће хитне интервенције, што се дешава у случају одржавања код 

објеката водопривреде, а у вези је са основном делатношћу Наручиоца - производњом 

воде, потребна је опрема којом се посао може заврштити у најкраћем року, како би се 

основна делатност несметано спроводила. 

 

Наручилац је и приликом одређивања овог услова пошао од својих објективних 

потребе, при чему је водио и рачуна о томе да услов буде у логичкој вези са предметом 

конкретне јавне набавке. С друге стране, Наручилац је свестан да има обавезу, сходно 

члану 10. став 1. ЗЈН, да прописаним условом не изврши дискриминацију међу 

понуђачима, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 

поступку дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом понуђачу да 

учествује у поступку јавне набавке. Наиме, реално је да сваки заинтересовани понуђач 

неће бити у могућности да достави (нпр. самостално) понуду која би одговарала овим 

захтевима, али то не значи да је тиме извршена дискриминација или да је ограничена 

конкуренција међу понуђачима. 
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ПИТАЊЕ бр. 3: 

Као додатни услов у погледу кадровског капацитета захтевате да понуђач има најмање 

11 запослених/радно ангажованих лица од којих је: 

Најмање 1 дипломирани/мастер инжењер са важећом лиценцом 800 или 400 или 410 

или 411; 

- Најмање 2 лица грађевинске струке (ССС), по занимању стеченим школовањем и по 

уговору о радном ангажовању молер/декоратер зидних површина, која морају да 

поседују сертификат издат од стране произвођача полудиспезивних и дисперзних боја, 

које ће користити приликом извођења радова у предметном поступку, а којим се 

доказује да су наведена лица прошла обуку за радса поменутим бојама (материјалима) 

- Најмање 4 лица, ангажована на извођењу фасадерских радова са извршеним 

лекарским прегледом и дозволом за рад на висини. 

- Најмање 1 лице, ангажован на извођењу зидарских радова са извршеним лекарским 

прегледом и дозволом за рад на висини. 

- Најмање 1 лице електротехничке струке (ССС) по занимању стеченим школовањем 

- Најмање 2 лица -помоћна радника на извођењу грађевинских радова по уговору о 

радном ангажовању. 

С обзиром на обим и врсту радова из предмера није јасно због чега Наручилац тражи 

баш поменуте кадрове? Поред фасадерских и молерских радова у предмеру се налазе и 

други грађевниско занатски и инсталатерски радови. Такође, с обзирмо на количину 

радова  сматрамо да нема потребе, пре свега, за 4 радника за извођење фасадерских 

радова. 

Молимо вас да наведене услове измените и прилагодите предмету јавних набавки, у 

складу са чланом 76.ст.6. ЗЈН, како не бисмо били принуђени да се обраћамо 

надлежним институцијама и да подносимо захтев за заштиту права. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

Обзиром да је сваки потенцијални понуђач имао прилику да изврши обилазак објеката 

Наручиоца ради сагледавања обима посла, могао је запазити у каквом су стању објекти 

на којима је потребно извођење радова.  

 

С тим у вези, Наручилац наводи: 

 

1.Обавезно је присуство одговорног извођача радова именованог од стране извођачке 

фирме. 

 

2.Молери/декоратери зидних површина су потребни због специфичности обраде 

одређених унутрашњих зидова у објектима. 

 

3.Најмање 4 лица - фасадера су неопходна за потребне фасадерске радове 

 

а због специфичности и стања фасада на више локација где се може десити да се радови 

изводе истовремено, због непредвиђених радова на објектима водопривреде. 

 

4.Најмање 1 лице - извођење зидарских радова у случају свих неопходних и потребних 

радњи предвиђено ПОЗИЦИЈАМА Б. 
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5. Најмање 1 лице електротехничке струке, за кога надзорни орган, именован од стране 

Наручиоца сматра да ју неопходан за консултације у датом моменту, због постојања 

мноштва електричних инсталација на зидовима, како фасадним тако и унутрашњим, 

као и на крововима објеката, постављаних дугогодишњим постојањем истих. 

 

6. Најмање 2 лица помоћних радника - за сваке поменуте радове из техничке 

спецификације ради адекватног извршења посла у предвиђеном временском року. 

 

Наручилац је и приликом одређивања овог услова пошао од својих објективних 

потребе, при чему је водио и рачуна о томе да услов буде у логичкој вези са предметом 

конкретне јавне набавке. С друге стране, Наручилац је свестан да има обавезу, сходно 

члану 10. став 1. ЗЈН, да прописаним условом не изврши дискриминацију међу 

понуђачима, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 

поступку дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом понуђачу да 

учествује у поступку јавне набавке. Наиме, реално је да сваки заинтересовани понуђач 

неће бити у могућности да достави (нпр. самостално) понуду која би одговарала овим 

захтевима, али то не значи да је тиме извршена дискриминација или да је ограничена 

конкуренција међу понуђачима. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 15/20 

                                                                                          


