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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН OП бр. 404-135-20/18-IV , 404-135-21/18-IV а у 

складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-135-2/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/18- IV 

Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра 

"Срем" 

404-135-23/18-IV 

 

1 Питање:  

 

Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и 

услов да понуђач има: 

- најмање 100 извршилаца од којих минимално 20 способних за рад на висини 

- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 

- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 

- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 

- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом 

  

Молимо за појашењење да ли је потребно за ''најмање 100 извршилаца од којих минимално 20 

способних за рад на висини'' доставити уговоре о раду/ангажовању и одговарајуће М обрасце. 

 

Одговор:  

  

Није потребно 

 

Молимо за појашњење да ли сви извршиоци (рачунајући ту и тражене дипломиране инжењере 

и лице за безбедност на раду) морају бити наведени у изводу из појединачне пореске пријаве 

за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење 

понуда. 

 

Одговор: 

Зависи на који начин су ангажовани 

2 Питање: 



                   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                   ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                     ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

2/3 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Шифра записа З 8.4-10                                                                                                                                               ISO 9001:2015 

У циљу испуњавања услова у погледу кадровског капацитета од понуђача се тражи да 

достави, између осталога, следеће: 

''а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве 

за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем 

извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.'' 
  

Молимо за појашењење да ли је у конкретној ствари прихватљив извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који носи датум 08.10.2018. као датум 

подношења, односно датум плаћања и 15.10.2018., као датум израде извода. 

  

Уколико одговор на постављено питање није потврдан, а из разлога прецизности, потребно је 

да нам наведете из ког месеца предметни извод мора бити. 

 

Одговор: 

ППП-ПД образац мора бити за обрачунски период септембар 2018. 

 

3 Питање: 

Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и 

технички капацитет и то Аутодизалица минималне носивости 10 тона у количини од једног 

комада. 

  

Ми располажемо са Аутодизалицом Liebherr LTM 1090-4.1. У очитаној саобраћајној дозволи 

као носивост наведено је 0. 

  

Будући да је опште познато да предметна аутозилаци има захтевану подизну моћ (тражено 

минимум 10 тона), што претпостављамо да је била и идеја Наручиоца приликом одређивања 

овог услова (аутодизалица не носи терет, већ га подиже), молимо Наручиоца за појашњење да 

ли је прихватљиво да поред тражене документације доставимо и стручни налаз о извршеном 

прегледу и провери опреме, као и карактеристике аутодизалице, а из којих се несумњиво 

може закључити  тражено. 

 

Одговор: 

Прихватљиво је 
  

 

4 Питање: 

У Вашем одговору на питања заинтересованих лица, објављеног 13.11.2018. на Порталу 

јавних набавки,  као одговор на питање број 9, а у вези са језиком на којем се припрема 

понуда, наведено је следеће: ''Прихватљиво је достављање сертификата на страном језику при 

чему Наручилац задржава могућност да уколико му буде потребно затражи од Извођача 

превод на српски језик приликом евалуације понуда.'' 
  

Молимо за појашњење да ли је, у контексту датог одговора, прихватљиво достављање и 

карактеристика аутодизалице  на страном језику, наравно, уз обавезу понуђача да уколико 

буде потребно достави  превод на српски језик. 
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Одговор: 

Прихватљиво је 

 

5 Питање: 

У конкурсној документацији одређено је да уколико понуду подноси група понуђача, 

саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: (1) податке о члану групе који ће бити носилац 

посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

  

Даље, наведено је да поред обaвeзних елемената, споразум мора да садржи и податке о: 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

-  рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

-  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
   

Молимо за појашењење на шта се у конкретном случају мисли када је одређено ''обавезама 

сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора'', ако се већ даје опис послова 

сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Наиме, у чему се огледа разлика 

између та два тражена захтева. 

 

 Одговор: 

 

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Мисли се конкретно на позиције из групе радова или групе радова које ће понуђач из групе 

обављати – обавезе према Наручиоцу. 

-  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Мисли се на обавезе међу члановима групе међусобно. 

 

                               KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-135-2/18-IV 


