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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Црна Трава 
Број: 404-30/2020-02 
Датум: 07.02.2020. године 
Црна Трава 
 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-30/2020-02 за јавну набавку 
радова на реконструкцији (уређењу) и адаптацији за вишенаменско коришћење јавне 
пијаце у Црној Трави у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 13.02.2020. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

Поштовани, 
као заинтересовани понуђач за предметну ЈН тражимо одговоре и појашњења на  
следећа питања  
И/Kод додатних услова  
1/ Зашто се код пословног капацитета траже само 2 KВ или ВKВ бравара, а не 
траже се грађевински радници и електричари јер 2 ВK или ВKВ бравара не могу и нису 
стручни да изводе грађевинске и електро радове, који чине већи део посла у тендеру. 
2/ Зашто се као одговорни извођач тражи само грађевински инжењер, а не и 
машински и електро инжењер са лиценцом, јер су потребни за извођење браварских и 
електро радова,  
3/ Са условима који су дати за пословни капацитет нарушен је ЗЈН у делу 
равноправности понуђача, односно врши се прилагођавање услова одређеном понуђачу. 
4/ Зашто се код референце  траже изведени радови на пијацама и настрешницама, а 
не и радови на другим грађевинским облектима где су извођени лимарски радови, 
покривачки радови од лима преко челичних кровних конструкција,бетонски и АБ 
радови, молерски, зидарски, земљани и други грађевински радови, а посебно 
електроинсталатерски радови са светиљкама и рефлекторима који чине већи део 
радова у тендеру што такође наводи на сумњу прилагођавања тендера одређеном 
понуђачу. 
5/ Зашто се код финансијског капацитета  тражи да понуђач у предходне три године 
/2017,2018, 2019/ није пословао с губитком и истовремено се тражи да у последњих 6 
месеци није био у блокади, јер у ЗЈН  таквог услова нема и уопште није од утицаја за 



2 

 

избор извођача ако се тражи меница за озбиљност понуде и за рок извођена, и ако 
инвеститор не одобрава извођачу аванс. Сматрамо да је довољна само потврда о 
броју дана неликвидности од 6 и више месеци. Ако је извршена измена у овом делу по 
питању година које треба узети за референце, где искључује 2019. година из 
оправданих разлога, логично је да се не тражи пословање без губитка, јер шта ће се 
десити ако изабрани понуђач искаже у свом пословању за 2019. годину губитак. 
6/ Да ли осим детаља за челик, постоји комплетан пројекат за грађевинске и електро 
радове као и грађевинска дозвола и када може дасе изврши увид у пројектну 
документацију ради давања свеобухватне понуде, све ово је потребно да би се избегли 
додатни радови који нису обухваћени предмером као нпр. монтажа и демонтажа 
потребне скеле за предметне радове и која није исказана кроз ниједну позицију 
предмера, овоје само једна позиција, а сигурнисмо да их има још. 
7/ Тражимо да се код додатних услова усагласи које три године ће бити потребне за 
доказивање исти, јер како сада ствари стоје за сваки додатни услов се траже 
различите три године што није у складу са ЗЈН. 
 
На основу предњег тражимо одговоре у  складу са ЗЈН, продужење рока за доставу 
понуда и потврду о пријему нашег захтева, имејла. 
 
 
1. Због специфичности и захтевности позиције радова на изради челичне надстрешне 

конкструкције захтеван је наведени кадровски, а не пословни капацитет како је 
наведено у конкурсној документацији. Поред наведеног захтеван је атестирани 
заваривач управо због специфичности радова. Уколико би се захтевали и радници 
грађевинске (зидар, армирач, бетонирац и др.) и електро струке, то би утицало на 
смањење конкуренције, а не би дошло до повећања кадровског капацитета зан 
успешно извођење радова из наведних струка. Сходно наведеном Комисија сматра 
да су дефинисани додатни услови по питању кадровског капцитета минимални, а 
на потенцијалном понуђачу је да у складу са проценом и сопственим потребама и 
могућностима ангажује и раднике грађевинске и електро струке како би наведене 
радове извео успешно. 

2. У конкурсној документацији се тражи поред одговорног извођача грађевинске 
струке и одговорни извођач електро струке са лиценцом 450 (страна 10. конкурсне 
документације, тачка 3). Пре објављивања јавног позива, Комисија се је обратила 
Инжењерској комори Србије са питањем да ли може радовима који се тичу израде 
челичне конструкције надстрешнице да руководи диплморани грађевински 
инжењер са лиценом 410 или дипломирани машински инжењер са лиценом 434. У 
одговору који је Комисија добила путем телефона, тим радовима може да руководи 
дипломирани грађевински инжењер са лиценом 410, што је и описано у опису 
делатности лиценце 410 на интерент страници Инжењерске коморе Србије 
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(Извођење радова на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на 
реконструкцији и санацији конструкција: свих објеката високоградње; свих врста 
и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и 
висина). 

3. Комисија сматра да захтев у погледу пословног капацитета није прилагођен ни 
једном понуђачу, с обзиром да се ради о специфичним радовима (израда челичних 
конструкција надстрешница). 

4. Конкурсном документацијом нису захтевани само радови на пијацама, већ и радови 
на осталим објектима јавне намене са израдом надстрешница, а све због 
специфичности радова и објекта. Електрорадови чине свега 12% од укупних радова 
из предмера и предрачуна, а не већину како је потенцијални понуђач навео у свом 
захтеву. 

5. Комисија сматра да захтев у погледу пословања са губитком у последње три 
обрачунске године и пословање без блокаде у последњих 6 месеци представљају 
стандардне захтеве код већине конкурсних документација различитих наручилаца 
и да исти не нарушава конкуренцију, већ се тиме пре свега инсистира на 
понуђачима који послују са добитком и да редовно измирују своје обавезе, односно 
то говори о озбиљности понуђача. Измена по питању обрачунских година није 
везана за измену година за које се захтевају референце. Референце се доказују за 
последње три године од дана објављивања позива са потврдама наручилаца. То су 
два одвојена додатна услова финансијски и пословни и нигде у ЗЈН не стоји да 
морају да се поклапају године, односно референце су могле да се траже и за 
последње 5 или можда 10 година. 

6. Целокупна процедура потребна за непосредно извођење радова (израда техничке 
документације и издавање потребних одобрења) спроведена је у свему према 
одредбама Закона о планирању и изградњу и осталим подзаконским актима. Сваки 
потенцијални понуђач може да се упозна са садржином техничке документације, 
али са унапред најављеним доласком, све до дана за подношење понуда. Одговорни 
пројектант није посебно предвидео позицију монтаже и демонтаже скеле у 
предмеру и предрачуну радова, препуштајући извођачу радова да сам одабере 
опрему и средства за извођење радова (скела, дизалица, лифт, корпа и др). 
Употребу опреме и средстава за извођење радова сваки извођач ће калкулисати у 
јединачној цени у овиру сваке појединачне позиције предмера и предрачуна где је 
то потребно, зависно од избора опреме. 

7. За доказивање финансијског капацитета биће узете у обзир последње три 
обрачунске године, узмајући у обзир да су оне и коначно обрачунате, јер 2019. 
година није и коначно обрачуната. То значи да су то 2016. 2017. и 2018. година. За 
доказивање пословног капцитета (рефернце) узима се период од последње три 
године од дана објављивања позива, што је у конкурсној документацији децидно 
наведено, тако да је понуђачима јасно како треба да поступају и докажу овај услов. 
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На основу напред наведеног не стоје наводи из захтева потенцијалног понуђача да су су 
услови у било ком погледу прилагођавани било ком од потенцијалних понуђача. 
 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-30/2020-02 од 
06.02.2020. године.  
 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
 
 

Комисија за предметну јавну набавку 
 
 


