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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд 

Тел/факс: 011/ 2158-639, e-mail: radicevicbranko45@gmail.com  

Датум: 10.08.2018. год. 

Број: ЈН ОП 01/18-3 
 

 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. 26-172 од 16.07.2018. године за отворени поступак јавне набавке радова 

бр. 01/18 – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске 

ефикасности“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 

набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне школе „Бранко Радичевић“ из 

Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18  

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, 

односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто.  

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 1:  

 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 1:  

Наручилац ће свакако прихватити као доказ за испуњење прописаног пословног капацитета 

потврде издате од стране других наручиоца имајући у виду да исте нису прописане 
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конкурсном документацијом, али с обзиром да ће врло извесно уследити измена конкурсне 

документације молимо сва заинтересована лица да прате упутства у вези начин испуњења 

овог, али и других капацитета. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 2: 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 2:  

Начин на који је тренутно формулисан услов кадровског капацитета наведена лиценца није 

обухваћена и оправдано не би могла да буде призната као начин испуњења кадровског 

капацитета, али с обзиром на сличност лиценци и најављене измене конкурсне 

документације, Наручилац ће врло вероватно у том смислу проширити додатни услов 

кадровског капацитета. Када је у питању начин испуњења, подсећамо сва заинтересована 

лица да се уговор о привременим и повременим пословима у складу са чланом 197. Закона 

о раду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa 

УС и 113/2017) закључује са лицем које је незапослено или које је запослено непуно радно 

време или са корисником старосне пензије, и то за послове који код тог послодавца не трају 

дуже од 120 дана у току календарске године. Следствено наведеном, уколико је лице са 

којим заинтересовано лице има или ће имати закључени предметни уговор, неко из 

категорије наведених, наручилац ће исти прихватити као доказ испуњења кадровског 

капацитета, уз право да статус тог лица у стручној оцени и провери у складу са 

ингеренцијама из члана 93. став 1. ЗЈН и става Републичке комисије за заштиту права у 

смислу примене тог члана и на трећа лица која су индиректно везана за понуду понуђача. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 3: 
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Одговор/појашњење на питање бр. 3: 

Наручилац је у једном од претходних упита од стране заинтересованих лица одговорио на 

готово исто питање, па у том смислу нема промењен став, те предочава свим 

заинтересованим лицима да прописано лице које обавља послове безбедности и здравља на 

раду у оквиру кадровског капацитета може да буде правно лице са којим понуђач има 

потписан уговор о сарадњи јер се на тај начин по ставу Комисије наручиоца циљно 

испуњава део прописаног кадровског капацитета. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 4: 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 4: 

Имајући у виду да је предмет јавне набавке постављање АЛУ столарије сасвим је у логичкој 

вези са предметом јавне набавке да се као референца призна оно што и јесте сам предмет 

јавне набавке наручиоца, а то је АЛУ столарија. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 5: 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 5: 

Пoзициjaмa у прeдмeру и шeмaмa стoлaриje прeдвиђeнo je зa: 
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Пoс 1 – прoзoр je шестoкрилни сa нaдсвeтлoм изнaд свaкoг крилa кaкo je прикaзaнo у 

шeмaмa стoлaриje, нaчин угрaдњe и oтвaрaњa прeмa шeми стoлaриje. 

 

Пoс 4 – прoзoр je двoкрилни сa нaдсвeтлoм изнaд свaкoг крилa кaкo je прикaзaнo у шeмaмa 

стoлaриje, нaчин угрaдњe и oтвaрaњa прeмa шeми стoлaриje. 

 

Пoс 5 – прoзoр je двoкрилни сa нaдсвeтлoм изнaд свaкoг крилa и дoњим дeлoм oд пунoг aл 

пaнeлa, кaкo je прикaзaнo у шeмaмa стoлaриje, нaчин угрaдњe и oтвaрaњa прeмa шeми 

стoлaриje. 

 

Пoс 6 и 7 – нaчин oтвaрaњa je дaт прeмa шeми стoлaриje. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 6: 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 6: 

Прeдвиђeнa je oбрaдa шпaлтeни сa унутрaшњe стрaнe, нaкoн угрaдњe фaсaднe стoлaриje, 

рaзвиjeнe ширинe дo 30цм угрaдњoм стирoдурa и нaвaлчeњeм цeмeнтнoг лeпкa сa 

пoстaвљaњeм мрeжицe. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 7: 

 
 

Одговор/појашњење на питање бр. 7: 

Пoзициjoм 1.03 прeдвиђeнa je дeмoнтaжa пoстojeћих мeрмeрних плoчa (332м1) сa 

oдлaгaњeм и пoнoвнoм мoнтaжoм нaкoн угрaдњe фaсaднe стoлaриje,  

Пoзициjoм 5.1 прeдвиђeнa je нaбaвкa и угрaдњa нoвих – зaмeнa oштeћeних мeрмeрних плoчa 

дим 38x120цм д=2цм, пo узoру нa пoстojeћe кoличинe 166м1. 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 8: 
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Одговор/појашњење на питање бр. 8: 

И ако је наручилац савестан и у жељи да у потпуности заштити не тако мали износ 

буџетског новца који ће бити потрошен у овој јавној набавци, па је отуда желео да се 

заштити и од хипотетички могућег касног (чак и после неколико месеци) увођења у посао 

извођача проузрокованим вишом силом и/или временским условима, разуме указивање 

заинтересованог лица, те без обзира што тако прописаним роком важности средства 

обезбеђења не крши ни један пропис, нити дира у чија права, у извесној изменој конкурсне 

документације ће Комисија наручиоца ревидирати и рок важности банкарске гаранције и то 

на начин да и даље максимално заштити своја права, али и олакша будућим понуђачима, 

односно добављачу прибављање истог. 

 

 

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18 
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