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Palicsi Park Kft. Palics                                  

D.O.O. «Park Palić» Palić 

Број: 1212-1/2019                                                   

Дана: 29.10.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  

појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/14/2019 

 

 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо одговоре на захтеве за додатне информације и појашњења које је 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног 

садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019, поднело дана 

28.10.2019. годинe. 

 

 ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

 

1.   „Да ли ће Наручилац код додатног услова пословног капацитета изградње Аква 

парка, дечијег базена и тобогана са челичном конструкцијом, прихватити уговорене 

радове на изградњи Аква парка и захтеваног дечијег базена и тобогана који су започети 

али не и завршени и који износом одговарају услову из конкурсне документације? Овај 

захтев базирамо на чињеници да је број изграђених Аква паркова у Србији у претходних 

пет (5) година готово непостојећи у обиму који је предмет јавне набавке, сходно чему би 

овако проширен услов омогућио већу конкуренцију међу понуђачима.“ 

 

2. „Додатним условима пословног капацитета Наручилац је захтевао поседовање 

стандарда ИСО 45001 који је Институт за стандардизацију Србије увео 05.априла 

2018.године као замену за стандард ОХСАС 18001 који је истог дана повучен. Међутим, 

како је рок за прелазак на нови стандард 3 године, односно до 2021.године те да је мало 

који привредни субјект прешао на нови стандард, молимо Наручиоца да омогући 

достављање и тренутно важећег стандарда ОХСАС 18001 уместо захтеваног ИСО 45001.“ 

 

3. „Наручилац је додатним условом кадровског капацитета захтевао да уговор у 

складу са Законом о раду треба да се односи на временски период важења уговора о 

предметној јавној набавци. Овако постављен услов директно онемогућава понуђаче да 

ангажују лица путем уговора о привременим и повременим пословима (упркос изричитом 

навођењу истог у конкурсној документацији) с обзиром на законско ограничење у погледу 

дужине трајања тих уговора. Такође, понуђачи морају анексирати све уговоре на одређено 

време како би се дужина трајања ускладила са роком за извођење радова. Овде 

напомињемо и да је Републичка комисија заузела став да условљавање дужине трајања 

уговорног односа између послодавца (понуђача) и запосленог или радно ангажованог лица 

није у надлежности наручилаца сходно чему се такав услов не може поставити у 

конкурсним документацијама као обавезујући и елиминаторни. Сходно наведеном, 

молимо Вас да измените конкурсну документацију и избришете наведени услов у погледу 

дужине трајања уговорног односа.“ 

 

4.  „Како је формулација у погледу достављања доказа кадровског капацитета нејасна, 

молимо Вас да нам појасните да ли понуђачи могу доставити само један од наведених 



доказа, на пример само копију уговора о раду или раду ван радног односа или М 

образац…?“ 

 

5.  „На који начин се у додатним условима техничког капацитета доказује 

располагање осталом опремом која се не региструје? Да ли ће Наручилац прихватити 

пописне листе, или копије уговора о закупу или лизингу?“ 

 

6. „Да ли ће Наручилац дозволити, у случају заједничке понуде, достављање 

банкарских гаранција од стране више чланова групе понуђача, односно да сваки члан 

групе понуђача достави банкарску гаранцију за део посла који му је додељен кроз 

Споразум (за аванс, добро извршење посла и гарантни рок)?“ 

 

7. „Да ли Наручилац дозвољава да се банкарска ганранција за аванс достави без 

обрачунатог пореза на додату вредност, с обзиром да је у конкурсној документацији у 

делу 11.Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост 

понуде, под тачком 11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања у првој алинеји 

наведено: авансно 40% од уговорене вредности радова без ПДВ-а у року до 45 дана 

пријема авансног предрачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца и 

достављања тражене гаранције за поврат аванса. Дакле, иако се конурсном 

документацијом и моделом уговора захтева достављање банкарске гаранције за поврат 

аванса са обрачунатим порезом на додату вредност, сматрамо да наведени захтев није 

оправдан поготово узимајући у обзир да се изабраном понуђачу исплаћује аванс у износу 

без пореза на додату вредност стога није јасна нити оправдана намера Наручиоца да 

захтева средство обезбеђења за део средстава који неће бити исплаћен изабраном 

понуђачу.“ 

  

8.  „Под тачком 4. додатних услова кадровског капацитета Наручилац је захтевао да 

понуђач у тренутку подношења понуде има радно ангажованог једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 415. Како је Наручилац већ поставио услов у погледу 

дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410 која покрива и радове из области 

нискоградње што укључује и саобраћајнице, сматрамо захтев за лиценцом 415 сувишним. 

Уколико пак Наручилац остане при захтеву за лиценцу 415, молимо Наручиоца да у том 

случају допуни услов додавањем лиценци 412 и 418, тако да услов гласи ”дипломирани 

инжењер грађевине са лиценцом 412 или 415 или 418”.“ 

 

9.  „Наручилац је додатним условима кадровског капацитета под тачком 9. захтевао да 

понуђач у тренутку подношења понуде има радно ангажованог једног дипломираног 

инжењера са стручним испитом и одговарајућим решењем МУП РС противпожарне 

заштите за категорије: 1) за израду главног пројекта заштите од пожара; 2) за израду 

стабилних система за дојаву од пожара; 3) за пројектовање система за одвођење дима и 

топлоте. Како се ради о лицу чиње знање игра значајну улогу у пројектовању што је и 

видљиво из самих категорија обухваћеним решењем, постаје евидентно да приликом 

изградње објекта присуство наведеног лица није од значаја с обзиром да је пројектно-

техничка документација комплетирана на основу које је добијена грађевинска дозвола а 

извођач радова је дужан да исту доследно поштује и примењује приликом извођења 

радова. Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације на тај начин што 

ће из додатног услова кадровског капацитета избрисати наведени услов.“ 

 



10. „Да ли Наручилац дозвољава могућност да једно лице покрива више инжењерских 

лиценци наведених у додатним условима кадровског капацитета, што је са аспекта закона 

и подзаконских аката дозвољено и у пракси веома често?“ 

 

11. „Чланом 162. Закона о планирању и изградњи (”Сл.Гласник РС” број 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС,  98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - 

др.закон) прописано је да лиценцу за одговорног извођача радова (између осталих) 

решењем издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, просторног 

планирања и урбанизма. Чланом 164. став 1. Закона о планирању и изградњи наведене су 

надлежности Инжењерске коморе Србије из којих је јасно видљиво да издавање лиценци 

више није у надлежности Инжењерске коморе Србије нити је чланство у истој обавезно. 

Сходно наведеном, молимо Наручиоца да усклади доказе прописане конкурсном 

документацијом и избрише услов у погледу потврде Инжењерске коморе Србије која се 

издаје искључиво члановима са плаћеном чланарином што директно дискриминише оне 

инжењере који више нису чланови Инжењерске коморе а и даље задржавају издату 

лиценцу.“ 

 

 ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица те ће дозволити и доказивање 

пословног капацитета за Аква парк, дечији базен за јавну употребу по DIN 1069-1 

намењеном за дечију забаву деци од 1-12 година и изградњу тобогана са носећом 

челичном конструкцијом за започете али не и завршене радове истоветних објеката који 

износом одговарају услову из конкурсне документације. Као доказ испуњености услова 

наведеног пословног капацитета, понуђачи су у обавези да доставе: копију уговора, копију 

грађевинске дозволе и потврду наручиоца из које морају бити видљиви следећи подаци: 

подаци о наручиоцу, предмет  и вредност уговора, датум закључења уговора, датум 

почетка извођења радова, напомену да се радови тренутно изводе, предвиђени рок 

завршетка извођења радова, врсте радова по групама, напомена да ли ће дечији базен за 

јавну употребу бити изграђен по DIN 1069-1 и намењен за дечију забаву деце од 1-12 

година и да ли је радовима обухваћеан изградња тобогана са носећом челичном 

конструкцијом, контакт особа и број телефона наручиоца. Наручилац задржава право 

додатне провере навода из уговора и потврде наручиоца. 

Сходно наведеном, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

2.  Наручилац ће дозволити достављање копије стандарда ИСО 45001 или важећег 

стандарда ОХСАС 18001 у смислу доказа испуњености услова пословног капацитета. 

Сходно наведеном, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

3.  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са примедбом 

заинтересованог лица. Предметном изменом, понуђачи ће бити у обавези да у тренутку 

подношења понуде имају запослена лица, односно радно ангажована лица у складу са 

Законом о раду, захтевана додатним условом кадровског капацитета, без обзира на 

дужину трајања радног, односно уговорног односа. 

 

4. Наручилац је на јасан начин прописао начин доказивања услова кадровског 

капацитета сходно којем је предвиђено достављање само једног од наведених доказа. 

 



5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације сходно предлогу 

заинтересованог лица. Као доказ располагања осталом опремом техничког капацитета 

Наручилац ће предвидети, за опрему у власништу, достављање пописне листе на дан 

31.12.2018.године или копије рачуна за опрему купљену током 2019. године, док се за 

опрему која није у власништву понуђача доставља уговор о закупу или лизингу. 

 

6. Наручилац дозвољава да чланови групе понуђача у заједничкој понуди доставе 

засебна писма о намерама односно банкарске гаранције, сваки члан за део посла који на 

себе преузима споразумом групе понуђача и то за авансно плаћање, добро извршење посла 

и отклањање недостатака у гарантном року. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

7. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације за достављањем 

банкарске гаранције за поврат аванса са обрачунатим порезом на додату вредност, јер је то 

гаранција да ће му бити надокнађени стварни трошкови које би наручилац имао уколико 

би извођачу уплатио аванс, а овај га не би оправдао, односно у случају активирања 

банкарске гаранције за повраћај аванса. Наиме, наручилац ће, када исплати изабраном 

извођачу аванс по авансном предрачуну, бити у обавези да изврши обрачун ПДВ по 

авансном предрачуну и исти уплати Пореској управи, те је стварни трошак наручиоца 

авансна уплата извођачу плус уплата обрчунатог ПДВ-а по основу авансне уплате. 

 

8. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену 

конкурсне документације и избрисати услов у погледу дипломираног инжењера грађевине 

са лиценцом 415. 

 

9. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену 

конкурне документације и избрисати услов кадровског капацитета у виду једног 

дипломираног инжењера са стручним испитом и одговарајућим решењем МУП РС 

противпожарне заштите за категорије: 1) за израду главног пројекта заштите од пожара; 2) 

за израду стабилних система за дојаву од пожара; 3) за пројектовање система за одвођење 

дима и топлоте. 

 

10. Да, наручилац дозвољава могућност да један инжењер поседује више лиценци и 

тиме испуни услове кадровског капацитета прописане конкурсном документацијом. 

 

11. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену 

конкурсне документације и избрисати достављање доказа у виду потврде Инжењерске 

коморе Србије. 

 

 

У складу са одговорима наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измену 

конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 

           ДОО „Парк Палић” Палић    

            Комисија за јавну набавку  


