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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-80-8/19-IV oд 26.08.2019.године, 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. 404-80-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-80-8-1/19-IV 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме 

 

 

 

Поштовани,  

као заинтересовани понуђач, у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама, 

сугеришемо на следеће нелогичности и неисправности у Конкурсној документацији за 

јавну набавку КД-ЈНОП-Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком 

опреме, а тичу се додатних услова које Наручилац захтева за учешће у поступку.  

 

Најљубазније бисмо Вас замолили да документацију ускладите са одредбама ЗЈН, 

омогућите конкуренцију и одстраните дискриминаторске услове. Уколико не поступите у 

складу са ЗЈН, задржавамо право да уложимо приговор за заштиту права понуђача. 

 

У наставку достављамо запажања, нелогичности, неисправности у Конкурсној 

документацији.  

 

1 Пословни капацитет 

 

1. У оквиру пословног капацитета у Конкурсној документацији, под тачком 2.2. као 

неопходан услов је наведено да понуђач мора да поседује лиценцу за грађење, односно 

извођење радова (И031М1). 

 

Наведена лиценца је у складу са законом неопходна за "извођење термотехничких, 

термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода 

називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или 

више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета 

преко 500 тона који се граде ван екплоатационих поља дефинисаних законом, којим се 

уређује рударство и геолошка истраживања", а за које грађевинску дозволу издаје 

министарство надлежно за послове грађевинарства (у даљем тексту: Министарство), 

односно надлежни орган аутономне покрајине. У складу са чланом 75 Закона о јавним 

набавкама (ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ), Понуђач мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописима. 
У складу са горе наведеним, поред тога што предметна лиценца не може бити захтевана 

као додатни, већ као обавезни услов, Наручилац је дужан да у складу са чланом 76.ЗЈН 

одређује услове за учешће у поступку тако да су ти услови у локичкој вези са предметом 
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јавне набавке. У конкретном случају не постоји логичка веза, јер Наручилац није 

прописао услове водећи рачуна да је он примерен намени и предмету јавне набавке.  

Горе наведено такође важи и за захтев под тачком 2.3. да понуђач има Решење којим се 

дозвољава транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, издато од РС 

Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.  

 

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас да у складу горе наведеним, извршите измену конкурсне 

документације и изоставите првобитно захтеване услове који нису у складу са 

предметом Јавне Набавке и важећим Закном о Јавним Набавкама, а тичу се 

лиценце И031М1, као и захтева за Решењем везано за транспорт неопасног отпада.  

 

ОДГОВОР: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације – ИЗБАЦИТИ ВЕЛИКУ 

ЛИЦЕНЦУ видети измене и допуне број 404-80-11/19-IV  

 

Што се тиче решења којим се дозвољава транспорт неопасног отпада на територији 

републике Србије које издаје Министарство за пољопривреду и заштиту животне 

средине, наручилац сматра да је оно неопходно из разлога што се котларница ради у  

насељеном месту  и сав отпад и шут који ће се створити  у току извођења радова 

неопходно је одвести камионима на градску депонију до 15км удаљености тј. транспорт 

неопасног отпада до депоније, те је предметна дозвола неопходна како би се предметни 

посао извршио у складу са одредбама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС“ бр: 

36/2009, 88/2010, 14/2016,95/2018). 

 

2 2. У оквиру пословног капацитета у Конкурсој документацији, под тачком 2.1. је 

наведено:  

Да је понуђач, у последнињих 3 (три) године (2016/17/18) извршио минимум 4 изградње 

гасних котларница снаге 10М реализована референтна посла на изради PLC SCADA 

апликација у последњих 3 (три) године (2016/17/18), појединачне цене веће од 

1.000.000,00 динара за испоручену опрему, софтвер, односно софтверске радове и 

инсталацију. 

Период извршења референтних радова (претходне 3 године) је прилично кратак, те 

дискриминише понуђаче у супротности је са чланом 76. став 6 ЗЈН који се односи на 

додатне услове које одређује Наручилац. Како би се, у складу са ЗЈН обезбедила што је 

могућа већа конкуренција, у досадашњој пракси период извршења референтних радова 

обично износи 5 до 8 година. 

 

ПИТАЊЕ 2: Молимо Вас да у складу са горе наведеним, и како би се у складу са 

чланом 10 ЗЈН омогућила што је већа конкуренција, извршите измену конкурсне 

документације у којој омогућавате да период у коме су изведени референтни радови 

износи 5 година (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 

 

ОДГОВОР: 

У оквиру пословног капацитета наручилац остаје при свом захтеву а у складу са чланом 

77. став 2. тачка 2.1. списак најважнијих изведених радова, испоручених добара  или 

пружених услуга за период који није дужи од 8 година за радове, односно пет година за 
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добра и услуге. 

Наручилац није прекршио закон и сматра да понуђач који је у претходне три године био у 

могућности извести ове радове је у потпуности спреман својим капацитетима и опремом 

извршити и предметне радове из ове јавне набавке.  

Из тог разлога наручилац остаје при свом захтеву везано за пословни капацитет 

3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

1. Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у оквиру Техничког капацитета, 

Наручилац између осталог наводи следеће захтеве: 

3.2. Да поседује у власништву, закупу или по основу уговора о пословно-техничкој 

сарадњи лабораторију за испитивање са следећим опитима: 

- Узимање узорака камена и камених агрегата СРПС Б.Б0.001:1984 

- Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче СРПС У.Б1.046:1968 

- Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом СРПС 

У.Б1.047:1997 

- Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања СРПС Б.Б8.029:1982 

- Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања СРПС Б.Б8.036:1982 

- Одређивање стварне запреминске масе и упијање воде Пикнометарска метода СРПС 

ИСО 7033:1999 

- Испитивање природног и дробљеног агрегата машином Лос Ангелес СРПС 

Б.Б8.045:1978 

- Одређивање запреминске масе пунила без шупљина СРПС Б.Б8.101:1982 

- Одређивање гранулометријског састава СРПС Б.Б8.105:1984 

- Одређивање привидне асфалтних мешавина СРПС У.М8.082:1967 

- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева СРПС 

У.М8.092:1966 

- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену АСТМ Д4429-09а:1993 

- Одређивање ЦБР-а динамичким (пенетрација 1-2)м АСТМ Д6951-6951 М 

- Испитивање свежег бетона СРПС ЕН 12350-2:2010 

- Испитивање очврслог бетона део 3: Чврстоћа при притиску узорка за испитивање СРПС 

ЕН 123903:2010/АС:2014 

- Одређивање температуре бетона СРПС У.М1.032:1981 

 

Предмет ове Јавне Набавке никако нису услуге лабораторије, већ изградња гасне 

котларнице, те Наручилац никако не може захтевати овакав услов. 

 

 3.3 да поседује у власништву, закупу или по основу уговора о пословно-техничкој     

сарадњи лабораторију за испитивање опреме под притиском акредитовану по                     

стандарду СРПС ИСО 17025, са испитним методама опреме (минимално сигурносни   

прекидни вентили, сигурносни одзрачни вентили, ручни запорни елементи, аутоматски    

запорни вентили)  

 

Предмет ове Јавне Набавке никако нису услуге наведене лабораторије, већ изградња 

гасне котларнице, те је овај захтев Наручиоца заиста тенденциозан. Наручилац може да 

захтева да опрема која се уграђује поседује одређене сертификате из предметне области, а 

никако да поставља овакав дискриминаторски захтев. 
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Горе наведени захтев грубо крши начело обезбеђивања конкуренције (члан 10. ЗЈН) где је 

Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију), 

као и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) где Наручилац не може да одређује 

услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би призилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач, и такође нису у складу са члан 76. ЗЈН 

где је дефинисао да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови 

не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

ПИТАЊЕ 3: Молимо Вас да у складу са горе наведеним, извршите измену 

конкурсне документације и изоставите првобитно захтевани услов који није у 

складу са предметом Јавне Набавке и важећим Законом о Јавним Набавкам, 

односно да одустанете од било каквог захтева везано за горе наведене лабораторије. 

 

ОДГОВОР: 

Наручилац сматра да је услов техничког капацитета дефинисан у конкурсној 

документацији за акредитовану лабораторију у складу са предметом набавке (члан76. 

Став 2. Закона о јавним набавкама) и комплексности ситуације на терену као и 

дефинисаним роком. 

Наручилац такође сматра да није могуће квалитетно и брзо извршити услуге које су 

предмет јавне  набавке изменом овог услова. Доказ о испуњености истог је одређен на 

основу члана 77. став 2. тачка 6. Закона о јавним набавкама. 

Током извођења радова неопходно је извршити следеће: реатестацију и испитивање гасне 

опреме монтиране на гасним рампама са издавањем извештаја о испитивању од стране 

акредитоване лабораторије, као и испитивање цевовода на притисак са издавањем 

извештаја са знаком акредитације. 

Наручилац из тог разлога сматра због трошкова економичности а у складу са одредбама 

члана 9. Закона о јавним набавкама да је неопходно да понуђач има на располагању 

акредитовану лабораторију. 

 

4 2. Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у оквиру Техничког капацитета, 

Наручилац између осталог наводи следеће захтеве: 

3.4 бетонска база капацитета минимално 50 m удаљености до 50 km 

 

Подсећамо Вас да је предмет ове Јавне Набавке изградња гасне котларнице, те је овај 

захтев Наручиоца није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наручилац свакако 

може да захтева уграђивање бетона одређеног квалитета, а горе наведени захтев везано за 

бетонску базу је нелогичан, тенденциозан и дискриминаторски. 

Горе наведено захтеви грубо крше начело обезбеђивања конкуренције (члан 10. ЗЈН) где 

је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију), као и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) где Наручилац не може 

да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач, и такође нису у складу са члан 76. ЗЈН 

где је дефинисано да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови 
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не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: Молимо Вас да у складу са горе наведеним, извршите измену 

конкурсне документације и изоставите првобитно захтеване услове који нису у 

складу са предметом Јавне Набавке и важећим Законом о Јавним Набавкама, а 

односе се на захтеве за бетонску базу. 

 

ОДГОВОР: 

 

За изградњу котларнице предвиђена је бетонска база из разлога што је по правилнику за 

бетон забрањено је било какво справљање бетона ручно (цармиџ) те је дозвољено 

искључиво справљање бетона у фабрици бетона (бетонској бази). 

 

5 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: 

 

Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у оквиру Кадровског кпацитета, 

Наручилац између осталог наводи следеће захтеве: 

 

     - 1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316 

 

      Инжењер са лиценцом 316- Одговорни пројектант  објеката грађевинске геотехнике, у 

складу са описом Инжењерске коморе врши: 

     - Израда геотехничких подлога: израда програма и пројеката геотехничких 

истраживања интерпретације резултата ( лабораторијских и теренских испитивања), 

потребе рачунске анализе слегања и носивости, у сложеним геотехничким условима са 

предлозима варијантних решења фундирања. 

     -Пројектовање специјалних проблема фундирања (фундирања у сложеним 

геотехничким условима, анализе интеракције конструкције и тла, фундирања на 

побољшаном тлу, комбинована плитка и дубока фундирања, динамички оптерећени 

темељи...) 

     -Пројекти санације клизишта и других облика нестабилности терена (анализе услова 

настанка клизања, идејна решења санације клизишта, рачунске анализе стабилности, 

димензионисање елемената конструкције за санацију клизишта...) 

     - Пројекти насутих брана ( пројекти насутих брана већих висина у сложеним 

геолошким и геотехничким условима...) 

     - Пројекти тунела и других подземних конструкција (пројекти тунела, галерија, 

шахтова, високих потпорних зидова са анализом интеракције конструкције и стенског 

масива у фазама извођења радова и експлоатације). 

     - Пројекти заштите темељних јама ( пројекти заштите темељних јама и суседних 

објеката у сложеним условима дубоких ископа испод кота фундирања постојећих 

објеката, анализа утицаја у фазама извођења радова и коначној фази, анализа дозвољених 

деформација на постојећим објектима...). 

   

У складу са горе наведеним сматрамо да захтев није у логичкој вези са предметом јавне 

набавке, односно није у складу са члан 76. ЗЈН где је дефинисано да Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Такође захтев за 3 радника са минимум ССС са положеним стручним испитом за 
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одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима, сматрамо дискриминаторним и да нису у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, с обзиром да предмет услуге није одржавање већ изградња 

котларнице. 

Такође за неке од кадрова Наручилац захтева да мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара. У складу са чланом 53. Закона о заштити од пожара, основна 

обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по ступању на 

рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад, те остаје нејасно зашто је 

Наручилац посебно захтевао да се доказује за само неке од кадрова да имају завршену 

обуку, с обзиром да је иста прописана Законом.  

 

 

ПИТАЊЕ 5: Молимо Вас да у складу са горе наведеним, извршите измену 

конкурсне документације и изоставите првобитно захтеване услове у погледу 

кадровског капацитета, који нису у складу са предметом Јавне набавке и важећим 

Законом о Јавним набавкама, а пре свега -1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316, 3 

радника са минимум ССС са положеним стручним испитом за одржавање гасних 

уређаја, постројења и инсталација и најмања две године радног искуства на тим 

пословима. 

 

ОДГОВОР:  

Инжењер са лиценцом 316 тумачи резултате (лабораторијских и теренских испитивања) и 

евентуално даје потребне рачунске анализе слегања и носивости, што говори да та особа 

тумачи резултате и то нема везе са вршењем испитивања које врше лабораторије и са 

атестима за уграђени материјал који такође раде лабораторије те је наравно потребно да 

лабораторија одради сва потребна испитивања аинжењер са лиценцом 316 тумачи те и 

остале резултате испитивања као и резултате из самог пројекта а све у сврху квалитета на 

којем инвеститор инсиситира. Наручилац остаје при свом захтеву. 

Наручилац сматра да због радова овакве врсте и сложености је неопходно да понуђач има 

запослена 3 радника са минимум ССС са положеним стручним испитом  за одржавање 

гасних уређаја, постројења и инсталација и најмање две године радног искуства на овим 

пословима. 

Ти радници раде послове на изградњи постојења, пуштању у рад као и на одржавању 

током гарантног периода и неопходно је да то буду стручни и оспособљени кадрови са 

положеним стручним испитима. 

Наручилац је за неке од кадрова захтевао завршену основну обуку из области заштите од 

пожара. Обзиром да је основна обука из области заштите од пожара обавезна за све 

запослене наручилац неће одбити понуду оног понуђача који достави за све запослене 

кадрове који су тражени конкурсном документацијом у оквиру кадровског капацитета. 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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