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Предмет: Одговори на питања потенцијалних понуђача упућена путем електронске поште (maila)  

дана 21.09.2016. за јавну набавку у отвореном поступку – ЈНОП 07/2016 – радови   на поткровљу 

зграде студентског центра 

 

Дана 21.09.2016 у 11.24 часова.потенцијални понуђачи су упутили путем електронске поште питања 

- везана за јавну набавку у отвореном поступку – ЈНОП 07/2016 – радови   на поткровљу зграде 

студентског центра 

 

 

ПИТАЊE   

 

1. Чиме се доказује обученост за безбедан и здрав рад који сте поставили као услов код 

кадровског капацитета на страни 23. под тачком 

2.  Од кога треба да буде издат сертификат за уградњу прозора који захтевате? 

3.  Да ли референтна потврда може да буде на обрасцу који није из конкурсне, а који 

садржи све податке захтеване на обрасцу из конкурсне документације. 

4.  На страни 10/41 конкурсне документације у делу који се тиче упутства о уплати 

таксе за подношење захтева за заштиту права наводите модел и позив на број 97  7-

2016. Провером у банци смо утврдили да је немогуће извршити уплату позивом на 

тај број и модел. Молим Вас да исправите уочену неправилност 

5. Молимо Вас да обилазак локације не ограничавате на 2 дана (позив објављен 

10.09.2016., рок за предају 26.09.2016.), јер је обилазак дозвољен само уторком. 

Такође, позивом на број контакт особе за обилазак локације нам је усмене речено да 

је обилазак могућ само уторком. Тиме ограничавате конкуренцију, посебно 

узимајући у обзир да је објекат који предмет радова истовремено и седиште 

наручиоца, те из тог разлога не видимо потребу за ограничавањем конкуренције 

6. Обзиром да су поред уградње столарије (уградња кровних прозора) предмет набавке 

и гипсарски, керамичарски, молерски радова, затим електроенергетске инсталације, 

термомеханичке инсталације и инсталације климатизације, а да за ту врсту радова и 

уградњу материјала не тражите сертификате овим путем Вас молимо да се 

сертификат не захтева ни за уградњу кровних прозора јер на тај начин постављате 

дискриминаторске услове. 

7. Зашто сматрате да ће понуђач са скорингом ББ квалитетније извршити радове од 

понуђача са скорингом нижи од захтеваног. Познајући творца конкурсне 

документације молимо Вас да нам наведете директиве Европске уније које упућују 

које стриктно постављају овакав захтев, а које узгред буди речено нису 



инкорпорисане у правни систем Републике Србије, те стога не постоји обавеза 

њихове примене. 

8. Скрећемо Вам пажњу да једно лице не може само уградити кровни прозор, те да је 

за уградњу прозора које се захтева у предмеру и предрачуну, а према нормативима у 

грађењу неопходно минимално три лица која су оспособљено за уградњу прозора те 

у овом случају сертификована. 

Молимо Вас да сходно овоме измените конкурсну документацију и захтевате три лица 

која су сертификована за уградњу кровних прозора. 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

 

1. Обученост за безбедан и здрав рад се доказује достављањем попуњене , потписане и 

печатом овереног обрасца изјаве да су приликом састављања понуде поштовали 

важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити 

животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде како и стоји на старни 23 под тачком 12. 

 

2. Наручилац није поставио захтев у погледу издаваоца сертификата за уградњу 

понуђених кровних прозора. Неопходно је само за понуђене кровне прозоре 

доставити сертификат о обучености минимум једног лица за уградњу истих. 

 

3. Како је и наведено у конкурсној документацији Референт листа и потврде се  дају на 

обрасцима који чине саставни део Конкурсне документације. 

 

4. Примедбе потенцијалног понуђача су неосноване . По наведеном моделу и позиву на 

број могуће је извршити уплату таксе за захтев за заштиту права. 

5. Неосноване су примедбе потенцијаног понуђача да је наручилац усменим путем 

обавестио понуђача да је обилазак могуће извршити само уторком . На страни 23/41 

у задњем пасусу јасно стоји да је обилазак могуће извршити уторком од 10 до 14 

часова. Напомињемо да чињеница да се радови изводе на објекту који је седиште 

наручиоца није од утицаја на сам обилазак . Како је и наведено у конкурсној 

документацији за спровођење самог обиласка локације је задужен инжињер Роберт 

Немет који обавља и друге послове у установи , због којих није увек  у  седишту  

послодавца.   

6. Обзиром да произвођачи  гаранцију за кровне прозоре условљавају са уградњом 

истих од старне сертификованих лица за уградњу истих научилац је из тих разлога 

захтевао сертификовано лице за уградњу кровних прозора. 

 

7. Влада Републике Србије донела је стартегију за развој јавних набавки  за период 

2014-2018.године и потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и 

другим актима ЕУ(www.ujn.gov.rs). Скоринг је  у пракси ЕУ веома заступљен у 

приватном сектору, а поготово у јавним набавкама будући да на најрелевантнији 

http://www.ujn.gov.rs/


начин показује пословање правног субјекта као што су историјат плаћања , 

ликвидност, успешност ( палћање добављачима итд) као и 16 других 

показатеља(www.skoring.rs). Са обзиром да не захтевамо скоринг са највишом 

оценом, као и да постоји много фирми које испуњавају минимално овај ниво на 

тржишту, остајемо при захтеваном услову из конкурсне документације. Како се ради 

установи у којој бораве студенти , а лошији ниво рејтинга ( како наводи агенција за 

привредне регистре) носи одређене ризике, можемо да изразимо сумњу у 

реализацију предметних радова нижег скоринга од наведеног. Даље у тексту вам 

достављамо дефиницију Скоринга преузете са сајта Агенције за привредне 

регистре(www.apr.gov.rs) Скориниг,-објективна оцена способности и измиривања 

обавеза и успешности правних лица и предузетника,утврђена на основу података на 

основу финансијског извештаја (биланс стања,биланс успеха) на период од 5 година. 

Агенција за привредне регистер је у утврђивању скоринга одговорна за истоветност 

са изворним подацима, за доследну примену методологије за утвђивање података и 

показитеља о бонитету правних лица и предузетника,и давање мишљења о бонитету 

привредних друштава. 

8. Предмет набваке је уградња 4 кровна прозора. Наручилац је као минимум поставио 

да понуђачи располажу са 1 лицем сертификованим за уградњу понуђених кровних 

прозора  али понуђачи могу доставити и више ако сматрају да постоји потреба за 

истим. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 7 /2016   
 

http://www.skoring.rs/
http://www.apr.gov.rs/

