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 На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке радова, у циљу закључења оквирног споразума, брoj 

јавне набавке 404-2/31Р-2018-28 - партерно уређење Трга краља Милана, одговара на 

питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

ПИТАЊA И ОДГОВОРИ БРОЈ 30-31 И БРОЈ 32  

 

Питања број 30-31 

1. У делу конкурсне дкументације на страни 26/103 додатни услов у тачки 4.,  

везаног за захтев у погледу квалитета гранитних плоча, 

навели сте као један од услова квалитета хабање брушењем мора бити најмање 12, како 

је вредност овог својства боља што је нижа и обратно, очигледно је грешка јер је 

морало да стоји највише 12. 

Да ли ћете извршити измену дотичног услова? 

 

2. Такође у истом делу конкурсне документације односно њеном наставку као 

доказ је затражена фотокопија налаза издата од стране акредитоване геомеханичке 

лабораторије, сматрамо да доказ може потећи од било које одговарајуће лабораторије 

акредитоване за наведена својства не само од геомеханичке лабораторије.  

Молимо вас да узменте у обзир дотичну констатацију односно да ли можете да 

омогућите достављање извештаја од било које одговарајуће лабораторије акредитоване 

за наведенеа својства.  

 

Одговор на питања број 30-31: 

На страни 25/103 и 26/103 конкурсне документације УПИСАНО ЈЕ:   „ да испитане 

гранитне плоче треба да задовољавају следеће услове:  
- тачност димензија, равност ивица и површина, прави углови, квалитетно  

обрађене 

 - минимална чврстоћа на притисак 120 MPa 

 - минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем минимум 12 

 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања од 5%. 

 

Доказ: Фотокопија налаза о испитивању наведених параметара издат од акредитоване 

геомеханичке лабораторије“,  

 

 

А ТРЕБА ДА ПИШЕ: „да испитане гранитне плоче треба да задовољавају следеће услове:  
 

- тачност димензија, равност ивица и површина, прави углови, квалитетно  

обрађене 

 - минимална чврстоћа на притисак 120 MPa 

 - минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем максимум 12 
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 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања од 5%.  

 

Доказ: Фотокопија налаза о испитивању наведених параметара издат од акредитоване 

лабораторије, којим ће иста доказати својства гранитних плоча, која су захтевана 

конкурсном документацијом“.  

 

 

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 2.  

 

Прилог : Измењена стана 26-1/103 

 

 

Питање број 32 

Увидом у тендерску документацију бр. ЈН 404-2/31P/2018-28, уочили смо да се у 

оквиру поглавља . Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, као услов 

кадровског капацитета, захтева од понуђача да у радном односу има  

* три дипломирана грађевинског инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 412 

или 415;  

* најмање 1  дипломираног грађевинског инжењера носиоца лиценце ИКС бр. 413 

или 414; 

* најмање 1  дипломираног инжењера геологије носиоца лиценце ИКС бр. 491; 

* најмање 1  дипломираног инжењера геодезије носиоца лиценце ИКС бр. 372 или са 

геодетском лиценцом првог реда; 

Не споримо потребу конкретног ангажовања наведених инжењерских струка. 

Али, како је предмет јавне набавке између осталог и озелењавање као део партерног 

уређења, сматрамо да је на извођењу таквих пројеката апсолутно неопходно учешће 

инжењера пејзажне архитектуре који поседују лиценцу 474. 

Очекијемо да ћете наше мишљење прихватити као добронамерно и утемељено, као и да 

ћете у складу с њим кориговати и допунити кадровске услове за предметну јавну 

набавку. 

Одговор на питање број 32: 

Наручилац остаје при  захтеваним условима датим у конкурсној документацији у делу 

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗЈН),  5. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона по питању  

кадровског капацитета. 

 

 

 

 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном 

Изменом  конкурсном документацијом бр. 2, у супротном понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

У Нишу, дана 07.02.2019. године 


