
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012; у даљем 

тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне 

едокументације за јавну набавку бр. 6/2015, набавка радова – Набавка радова на 

замени столарије на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију -  
Бања Ковиљача: 
 

Питање 1. 

Дана 30. 3. 2015. године, Комисија за јавну набавку Наручиоца Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, за поступак јавне набавке у 
отвореном поступку, број ЈН 6/2015, Набавка радова на замени столарије на 
објектима Специјалне болнице у Бањи Ковиљачи путем и-мејла, примила је 
питање и захтев за додатним појашњењем конкурсне документације са следећом 
садржином: 
,,U Obrascu br.9- Ugovora o radovima na zameni stolarije,u clanu 7 stoji: 
Ako Izvrsilac ne obavi radove u roku predvidjenom clanom 6. ovog Ugovora,duzan je da 
plati naruciocu kaznu u iznosu od 2%(dva promila)dnevno,racunajuci od ukupne 
vrednosti ugovorenih usluga,do maksimalnog odbitka od 5%(pet procenata)ugovorene 
cene. 
Medjutim,u Posebnim uzansima o gradjenju,Poglavlje IX,Ugovorne kazne,Visina 
ugovorne kazne,clan 52 stoji: 
Ugovorna kazna iznosi 1%( promil),od ukupne ugovorene cene radova za svaki dan 
zakasnjenja ako se radovi ne zavrse u predvidjenom roku,s tim sto iznos tako odredjene 
ugovorene kazne ne moze da predje 5% od ukupne cene rada. 
Pitanje za Narucioca:Koji stav po ovom pitanju trebamo da usvojimo zbog kalkulacija 
troskova pri pravljenju ponude? 
 
Одговор 1. 

Наручилац је моделом уговора и конкурсном документацијом јасно одредио члан 7 

уговора и предвидео уговорну казну као у моделу уговора. Посебне узансе о грађењу нису 

законски акт, у смислу строгог придржавања већ пре свега начелног, те наручилац сматра 

да треба да буду корективни фактор и усмерење а не документ којег се треба строго 

формално држати. 

Узансе о грађењу су документ у чијој се примени полази од начела посштења и 

савесности, којег се уговарачи морају придрзжавати, где се такође предвиђа и да обе 

уговорне стране поступају са пажњом доброг привредника. Са друге стране Закон о 

облигационим односима прецизно уређује начине на које је могуће одредити однос између 

две уговорне стране и постављена релација одговорности посла који се изводи и казне није 

у несразмери основним начелима одговорности у извођењу радова. Одређивање висине и 

процента казне је ствар процене важности сваког појединачног пројекта и битности 

правовременог извођења у задати роковима, те наручилац овим жели да постави једнаке и 

озбиљне казнене услове свим заинтересованим лицима као стимуланс за извршење 

уговорних обавеза и заштиту од несавесних извођача.  

Из наведених разлога Наручилац остаје при првобитно одређеном моделу уговора и 

одредби из његовог члана 6, и напомиње да заинтересована лица треба да рачунају 

исказани проценат из модела уговора при прављењу калкулација. 

 

 



Питање број 2. 

 

Дана 31 3. 2015. године, Комисија за јавну набавку Наручиоца Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, за поступак јавне набавке у отвореном поступку, 

број ЈН 6/2015, Набавка радова на замени столарије на објектима Специјалне 

болнице у Бањи Ковиљачи путем и-мејла, примила је питање и захтев за додатним 

појашњењем конкурсне документације са следећом садржином: 

 

,,U vezi pripremanja ponude za JN 6/2015, molimo Vas da nam u vezi finansijskog 

obezbeđenja za ozbiljnost ponude,objasnite sledeće: Na strani 13 od 69 piše: Karton 

deponovanih potpisa (kopija) mora da bude overen od strane banke, sa datumom ne 

starijim od dva meseca od dana otvaranja ponuda, OP obrazac, sa overom ne starijom od 

dva meseca od dana otvaranja ponuda. Pitanjе glasi: Šta je naručilac konkretno mislio kad 

kaže,  OP obrazac, sa overom ne starijom od dva meseca od dana otvaranja ponuda? U 

našem slučaju imamo OP obrazac original overen u Sudu  2012 god. koji stalno 

fotokopiramo i koristimo za tendere. Da li je za naručioca dovoljno da overimo fotokopiju 

već postojećeg OP obrasca, ili je potrebno da overavamo novi OP obrazac.’’ 

 

 

Одговор број 2: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији одредио да се у вези финансијског обезбеђења 

за озбиљност понуде, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа 

као и копију ОП Образаца за лица за које је доставио картон депонованих потписа. Картон 

депонованих потписа (копија) мора да буде оверен од стране банке, са датумом не 

старијим од два месеца од дана отварања понуда, ОП образац, са овером не старијом од 

два месеца од дана отварања понуда.  

То значи да понуђач треба да достави картон (копије) депонованих потписа и копију ОП 

обрасца чија овера не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда који је 6. 

4. 2015. године, и да се предложени депоновани потписи или класичне копије документа из 

2012. године не могу прихватити јер су евидентно старији од постављених услова за 

захтевану оверу. Уколико би наручилац прихватио овакав документе или његову копије, 

поступио би супротно условима одређеним у конкурсној документацији, а који се тичу 

начина доказивања финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Датум овере истог или 

новог картона од стране банке мора бити не старији од два месеца од дана отварања 

понуда. Који ће картон заинтересовано лице оверити, није ствар наручиоца. Битно је да то 

буде копија важећег картона депонованих потписа као и важећа копија ОП обрасца, 

оверена на захтеван начин у захтеваним роковима. 

 

Питање број 3. 

 

Дана 31 3. 2015. године, Комисија за јавну набавку Наручиоца Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, за поступак јавне набавке у отвореном поступку, број 

ЈН 6/2015, Набавка радова на замени столарије на објектима Специјалне болнице у Бањи 

Ковиљачи путем и-мејла, примила је питање и захтев за додатним појашњењем конкурсне 

документације са следећом садржином: 

 



 

„Na strani br. 44  u naslovu  PREGRADA stoji opis i ukupna površina 29,36 m2. 

Sve ostale pozicije u datom predmeru imaju rubliku za unos podataka;kom,jed.cena i ukupno 

osim ove navedene pozicije koja ima samo opis. 

Pitanje; 

Gde da upišemo podatke radi davanja ponude ako je predviđeno da se radi.“ 

 

Одговор број 3: 

На страни 44 конкурсне документације, додаје се за преграду спецификација са следећим 

карактеристикама: 

 

 

 
Zid 

 
 
 
 
 

Zid   3550 
 
 
 
 
 
 

3940 

  

  

Pozicija: pogled odozgo kom cena 

 1  

Ukupna površina 
pregrade 29,36 m3 

  

 

 

Сходно Закону о јавним набавкама, а због измене дела техничке спецификације конкурсне 

документације, продужава се рок за подношење понуда за ЈН 6/2015- Набавка радова на 

замени столарије на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију -  Бања Ковиљача. 

Обавештење ће бити постављено на Портал јавних набавки и сајт Специјалне болнице за 

рехабилитацију – Бања Ковиљача. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 6/2015. 

Дана 01.04.2015. године 
 



 

 

Дана 30. 3. 2015. године Комисија за јавну набавку Наручиоца Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, за поступак јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН 
6/2015, Набавка радова на замени столарије на објектима Специјалне болнице у Бањи 
Ковиљачи путем и-мејла, примила је захтев за додатним појашњењем конкурсне 
документације са следећом констатацијом- питањем, које се односи на начина доказивања 
обавезних услова: 

 

,,У поглављу услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона о јавним 
набавкама- обавезни услови, нисте навели коју документацију треба да доставе понуђачи 
који су регистровани у Регистру понуђача коју води Агенција за привредне регистре’’. 

 

Наручилац даје следећи одговор- појашњење: 

 

У конкурсној документацији, односно поглављу које се односи на обавезне услове, наведена 
је документација коју достављају понуђачи у поступку предметне јавне набавке. Даље, на 
страни 2/69 конкурсне документације за предметни поступак, наручилац наводи да уколико 
постоје одређене нејасноће и елементи које је потребно решавати, наведено је који се акти 
примењују у спровођењу поступка. Законом о јавним набавкама, чланом 78. став 5, 
наведено је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.  

 

С обзиром да достављање података од стране лица која су уписана у јавни регистар 
понуђача- правних лица и предузетника, не зависи од воље или одређених начина 
доказивања обавезних услова од стране Наручиоца, исти тај Наручилац не може и не сме 
да одреди коју документацију треба да доставе лица коју су уписана у Регистар. 

 

Наручилац сматра да лица која су уписана у регистар понуђача познају коју документацију 
не морају да достављају, јер су исту ту документацију доставили и периодично је ажурирају 
како би били уписани и остали у регистру понуђача, те из тог разлога сматра да је 
непотребно да се тако нешто наводи. Поред тога што Закон јасно каже да та лица нису 
дужна да доказују испуњеност обавезних услова, то не значи да они то и не могу да учине, 
ако сматрају да то треба.  

 

Лица уписана у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре не морају да 
достављају доказе за испуњавање обавезних услов из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама, који су наведени у конкурсној документацији. 

 

Стога, понуђачи треба само да наведу да су уписани у Регистар понуђача, што је наручилац 
дужан да провери, и та лица нису у обавези да другом документацијом доказују испуњење 
обавезних услова. 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Дана 31. 3. 2015. године 

 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 

 



 
 

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Радови на замени столарије на објектима 

Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 6/2015, Наручилац је, у току рока за 
подношење понуда, дана 24.2.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица 
примио питања следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 „Да ли наши купци – са којима смо реализовали посао из области високоградње, а који 

одговарају наведеним финансијским вредностима морају да буду купси са којим смо 

склопили уговор преко јавних набавки или могу да буду било који наши купци са којима 

имамо и веће уговорене вредности.“ 

 

 

Одговор на питање број 1 

 

Наручилац је додатним условом за учешће у поступку предвидео располагање неопходним 

пословним капацитетом:  

 

При чему Наручилац подразумева да понуђач, у претходне три пословне године има 

реализована најмање 3 (три) уговора, који одговарају овом предмету јавне набавке, са 

купцима, односно наручиоцима из области високоградње који су се, у моменту 

закључења уговора, у смислу тада важећег ЗЈН сматрали наручиоцима,  

При томе, захтевана референца укључује  најмање један потписан уговор са вредношћу од 

2.000.000,00 динара или већом, са захтеваним предметом јавне набавке. 

Као доказ пословног капацитета: Списак најважнијих изведених радова, односно 

референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (потврде наручиоца о 

извршеним набавкама или рачуни за извршене радове) и копије уговора које понуђач 

подноси као доказ извршене референце  

На овај начин одређено је да се референтни послови односе само на послове са 

Наручиоцима у смислу старог и сада важећег Закона о јавним набавкама, те се и 

достављање доказа односи на списак и уговоре са Наручиоцима у смислу Закона о јавним 

набавакама.  

Додатни услов је одређен, пре свега водећи рачуна о озбиљности и одговорности посла и 

одговорним процедурама које су претходиле уговорима. Претпоставка је, не улазећи у 

детаље, да су претходиле спроведене и јасне процедуре према Законима о јавним 

набавкама (старом и сада важећем), што је резултирало прибављањем одговарајућих, 

прихватљивих и понуда без недостатака, какву и ми као наручиоци сада спроводимо. Ово 

не значи да се захтев односи само на референтне поступке и наручиоце код којих су  



 

 

 

 

 

 

претходиле искључиво процедуре јавних набавки. Као референтне узећемо и уговоре без 

поступака јавних набавки или набавки на које се не односи ЗЈН, али искључиво код 

Наручилаца у смислу Закона о јавним набавкама, у складу са претходно образложеном 

одговорношћу и озбиљношћу посла који је предмет набавке.   

 

Питање број 2 

„Да ли дипломирани инжењер грађевине или архитектонске струке мора да буде у радном 

односу у нашем предузећу или може да буде ангажован по Уговору о повременим 

пословима и са којим имамо уговор да нас увек прати у раду својим стручним знањем и 

искуством.“ 

 

Одговор на питање број 2 

 

Наручилац је додатним условом за учешће у поступку предвидео располагање неопходним 

и довољним кадровским капацитетом:  

 

Да понуђач  има најмање једног дипломираног инжењера грађевинске или архитектонске 

струке, односно захтеване Лиценце: 411 или 401. Као докaз тражи се фото копија лиценци 

и потврда о плаћеној чланарини, која покрива време подношење понуда,  

 

У вези са  начином ангажовања, односно упослења, за Наручиоца је прихватљиво и да 

захтевано стручно лице буде ангажовано и по Уговору о повременим пословима. Оно 

што је битно и што је захтев из услова, јесте да се достави валидан доказ о упослењу, 

односно ангажовању стручног лица из захтева, из којег можемо да јасно увидимо да 

активно учествује и да је  одговоран за послове за које је ангажован од стране Вас као 

извођача. 

 

 

Дана, 24.2.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 
  



 
 

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Набавка радова на замени столарије на објектима 

Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 6/2015, Наручилац је, у току рока за 
подношење понуда, дана 27.2.2015. године у 20:21 часова, путем и-мејла, од 
заинтересованог лица примио питања следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 

 „Имам питање везано за део о испуњавању услова о кадровском капацитету 

1. Стоји услов  

*Лиценца 411 или 401 

Да ли може да се приложи лиценца 419?“ 

 

 

Одговор број 1 

 

Условима за учешће у поступку јавне набавке Наручилац је дефинисао да понуђач мора да 

располаже довољним кадровским капацитетом, односно  

„Да понуђач има најмање једног дипломираног инжењера грађевинске или архитектонске 

струке:  

Лиценца: 411 или 401“, како је то наведено на страни 10, Конкурсне документације. 

Дакле, одговор на Ваше питање јесте да прилагањем лиценце број 419 не бисте испунили 

постављени захтев за ову јавну набавку. 

 

 
 
Дана, 2.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 
  



 
 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 

набавку у отвореном поступку бр. 6/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 6/2015, Набавка радова на замени столарије на објектима Специјалне болнице 

за рехабилитацију 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС бр. 124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за 

спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације 

 

За јавну набавку у отвореном поступку, број 6/2015 – Радови на замени столарије на 

објектима Специјалне болнице за рехабилитацију  

- у делу који се односи на допуну техничке спецификације предмета јавне набавке, 

односно добара која се уграђују, као и наративног описа радова око уградње 

столарије, и то на следећи начин: 

Столарија израђена од ПВЦ петокоморних профила, у белој и браон / белој боји, од 

реномираних произвођача TROCAL, Veka, Rehau, Salamander, Elitherm, Thysen и њима у 

рангу сличних. Профили треба да имају челична поцинкована ојачања дебљине 1,5mm. На 

столарији уграђен квалитетан оков произвођача: GU, Siegenia, Wink house, Roto, Vabis и 

сличних. Дихтовање профила обезбеђено EPDM заптивкама. Столарија застакљена термо 

стаклом дебљине 24 mm у варијантама 4/16/4 не + и 4/16/4 аргон. Минимална ширина 

штока не сме бити мања од 70 mm, а системска ширина штока не сме бити мања од 70 mm, 

а системска ширина штока и крила од 90 mm. 

Столарија израђена од АЛ профила, у браон и белој боји, од реномираних произвођача: 

Alumil, Profilco, (serije M11000, M940, M9400, PR63, PR52) и њима у рангу сличних. 

Дихотвање профила обезбеђено је EPDM заптивкама. Столарија застакљена термо стаклом 

дебљине 20 mm у варијантама 4/12/4 не и 4/12/4 аргон. Минимална ширина штока за АЛ са 

термопрекидом не сме бити мањи од 62 mm, а крила од 63 mm. Дихтовање профила 

обезбеђено EPDM заптивкама. 

 



 

 

 

 

 

Сви учесници у поступку у обавези су да уз понуду приложе копије следеће документације: 

За ПВЦ 

− сертификат за профиле IFT – ROSENHEIM 

− сертификате ISO – 9001, ISO – 14001, ISO – 18001 

− сертификате института за испитивање материјала IMS АД Београд, који се односе 

на: 

1. коефицијен пролаза топлоте К (не већи од 1,3w / (m
2
k)) 

2. испитивање жилавости ПВЦ профила (Ral-716/1) минимум 40 КЈ/m
2
 

3. звучна изолациона моћ, најмање класа II од 30 – 34 db 

4. попустљивост ваздуха према SRPS EN 12207:2008 (категорија 3) 

5. отпорност према пропуштању воде према SRPS EN 12208:2008 (категорија 7А) 

6. отпорност према оптерећењу од ветра према SRPS EN 12210 (категорија Ц5) – 

(ставке од 1 – 6 односе се на испитивање једнокрилне и двокрилне остакљене 

прозоре) – сертификат за самоагресивност профила (класа 2). 

За АЛ 

- скице пресека 

За оков  

- сертификат за уграђени оков на столарији 

Произвођач столарије дужан је да исту изради према шемамаи описима у датим 

количинама, да исту столарију угради по важећим стандардима уградње. 

Извођач радова је у обавези да демонтира постојећу „стару“ столарију и исту ускладишти 

на зато одређеном месту које одреди наручилац радова. 

У Бањи Ковиљачи,  

дана  12.3.2015. године 



 
 

 

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Набавка радова на замени столарије на објектима 

Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 6/2015, Наручилац је, у току рока за 
подношење понуда, дана 18.3.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица 
примио питања следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 

 „У поглављу услови за учешће у поступку јабне набавке из чл. 75. и 76. Закона о Јавним 

набавкама тачка 6. Кадровски капацитет, навели сте да је потребно да Понуђач има 

најмање једног запосленог дипломираног инжењера грађевинске или архитектонске струке 

Лиценца 411 или 401.  

Како Лиценца 410 - Одговорни извођач грађевинских конструкција и грађевинско – 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње у испуњава и 

веће услове од лиценца 411, (наведени доказ јавно је доступан на званичној интернет 

презентацији Инжењерске коморе Србије), на основу изнетог, молимо Вас да Конкурсну 

документацију измените проширењем листе лиценци Одговорних извођача радова за 

наведену лиценцу бр. 410.“ 

 

 

Одговор број 1 

 

На основу предлога заинтересованог лица за предметну набавку, наручилац је сагласан да 

измени Конкурсну документацију проширивањем листе која се односи на кадровски 

капацитет, тако што ће признавати испуњеност односног услова уколико понуђач има 

запосленог једно или више лица које поседује лиценцу бр. 410. 

 
 
Дана, 20.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 
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