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Република Србија	

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,	
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА	

Сектор за инвестиције	
Јединица за имплементацију пројекта 
„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број:ОП/Р/02/17/П-2 
Датум: 18.05.2017. 

Београд Немањина 22-26 
 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје: 
 
 

Појашњење број 2. 
конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња Студентског 

центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници, број ОП/Р/02/17 
дато дана 18.05.2017. године 

 
 
 

Питање Понуђача: 
 
1.На страни 8. Конкурсне документације Наручилац захтева да понуђач „има важећу полису осигурања од 
професионалне одговорности (одговорност за штету учињену другој страни, односно трећим лицима) а која 
гласи најмање на 50% вредности понуде“, за коју понуђач наводи да захтевана полиса у износу од 50% од 
вредности понуде није у логичној вези са предметом јавне набавке, као и да противзаконито прави веома 
високе трошкове за понуђача. 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
По Закону о планирању и изградњи, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које 
обавља послове израде и контроле техничке документације, односно које је извођач радова, вршилац 
стручног надзора или техничког прегледа, мора бити осигурано од одговорности за штету коју може 
причинити другој страни, односно трећем лицу. 
	
Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које је извођач радова мора бити 
осигурано од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга које може имати друга 
страна, односно треће лице у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
 
Осигурањем од професионалне одговорности, сматра се заштита од последица стручне грешке која настане 
током обављања послова за које је Уговарач регистрован. 
	
Под стручном грешком, подразумева се грешка која настаје у току реализације уговора које је Уговарач 
закључио за послове извошења радова која представља кршење или одступање од постојећих правила струке, 
утврђених професионалним стандардима за сваку професију појединачно, неизвршење и непоступање са 
пажњом доброг стручњака, за које је Уговарач одговоран, у складу са законом. Правилником о условима 
осигурања од професионалне одговорности прописан је минималан износ а не максималан. 
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Стручна грешка, која се може појавити у конкретној јавној набавци може да износи и 100%, односно 
300.000.000 РСД. Износ на који би полиса требала да буде је вредност понуде, али је у складу са чланом 9 
Закона о јавним набавкама, смањен захтевани износ на 50%, чиме је Наручилац преузео ризик, управо да би 
проширио конкуренцију, смањио трошкове припреме понуде. 
	
Од стране наручиоца није извршена дискриминација, нити је ограничена конкуренција, јер на страни 8/61 
наведено је да: ”има важећу полису осигурања”, што значи да у моменту подношења понуде, као и да иста 
може да буде издата и након објаве позива за предметну јавну набавку. Дискриминација би била да 
Наручилац захтева да понуђач има важећу полису издату пре објаве позива и да мора да је достави 
овлашћени члан групе, уколико је понуда заједничка. 
	
Међутим, у складу са чл. 10 и 12 Закона о јавним набавкама, Наручилац је омогућио да се полиса осигурања 
прибави у току припреме понуде, а уколико понуду подноси група понуђача, може бити достављена од било 
ког члана групе понуђача, као и више њих, а које у кумулативу имају захтевани износ. 
 
 
Питање Понуђача: 
 
2.У делу који се односи на остварени пословни приход по основу радова који су предмет јавне набавке, у 
односу на захтеван БГП, Наручилац није прописао како се БГП доказује. Да ли је то потврда понуђача, 
инвеститора или надзорног органа? 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у делу, који се односи на доказе за 
пословни капацитет, на тај начин што се на страни 9/61 – начин на који се доказује испуњеност услова додаје: 
”За доказивање БГП понуђач доставља потврду Наручиоца, у слободној форми, која садржи намену, локацију 
објекта, као и БГП.” 
 
 
Питање Понуђача: 
 
3.Наручилац захтева 100 радника грађевинске, електро и машинске струке, који су здравствено способни за 
рад на висини, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилника о претходним и 
периодичним лекарским прегледима за запослене на радним местима са повећаним ризиком, иако се зида 
објекат који има само приземље и први спрат? 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Имајући у виду комплексност и врсте радова који су предмет јавне набавке, а све у складу са динамиком и 
роком за извођење радова, оквирна процена је да број запослених који ће изводити радове око 150. Да би 
проширио конкуренцију и омогућио већи број понуда, Наручилац је смањио број. 
	
Такође, Наручилац је дао могућност да понуђач, односно понуђачи, уколико се подноси заједничка понуда, 
процене број запослених по струци, односно врсти радова, који су предмет јавне набавке и о томе доставе 
доказе. Исто тако, понуђач у складу са Законом о раду има право да радника распоређује на друга радна 
места, тако да Наручилац не може да захтева одређени број радника по струци. 
 
 
Питање Понуђача: 
 
4.У делу који се односи на одговорне извођаче радова, са важећим лиценцама, захтевају се по 2 лиценце: 400 
или 401, 410 или 411, 450, 453, 430, 381, као и  две лиценце за извођење посебних система и мера заштите од 
пожара, а у моделу уговора извођач је дужан да обезбеди одговорног извођача радова, а не одговорне 
извођаче ? 
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Oдговор Наручиоца: 
 
Понуђач доставља доказе за лица, која су радно ангажована, односно запослена у моменту подношења 
понуде, а не са обавезом да иста лица обавезно морају да буду радно ангажовани, односно запослени до 
реализације уговора. 
 
Наручилац не може да захтева да кадровски капацитет, чији су докази приложени у оквиру понуде, обавезно 
остану запослени код Понуђача, све до реализације уговора, јер би оваквим условима Наручилац изашао из 
законских оквира. 
 
Понуђач има обавезу, у складу са чланом 77, ставом 7 Закона о јавним набавкама, да Наручиоца обавести 
писаним путем о свакој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, који наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јаној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
	
Због рада на висини и радова, који су предмет јавне набавке, великог броја истовремено присутних радника, 
механизације и средстава за рад, самим тим и велике вероватноће повређивања радника, два лица морају да 
координирају мерама за безбедан и здрав рад. Такође, једно лице за безбедност и здравље на раду мора да 
буде присутно на градилишту све време извођења радова. Због свега наведеног се захтева радни однос. Друго 
лице може да буде ангажовано, али у складу са чланом 37 Закона о безбедности здравља на раду. 
	
Једно лице може да буде носилац лиценце 450 и 453. 
 
 
Питање Понуђача: 
 
5.У делу који се односи на одговорне извођаче радова, са важећим лиценцама, по ком Законском основу је 
Наручилац тражио 1 лиценцу 415 (одговорни извођач радова саобраћајница) ? 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Носилац лиценце 415 је грађевински инжењер за саобраћајнице, чији је основни опис делатности: ”Извођење 
радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката”, а такав је Студентски центар – нов. Увидом на 
сајту ИКС-а, на који се потенцијални понуђач позива, може се утврдити да код лиценце 415 пише да је 
одговорни извођач радова:”Свих врста земљаних радова, система кишне канализације, темељења свих 
инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима, припремних радова; итд.”. Увидом у предмер 
радова, може се утврдити да су горе наведене радње предмет овакве јавне набавке. Због мање количине 
радова, захтеван је само један инжењер. 

 
 

Председник комисије за јавну набавку, 
Александар Радулов 


