
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 01.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад   
 

 

Питање 1: На страни 9 конкурсне документације наводите следеће: 

„Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) извео 

радове на минимум 2 (два) објекта и то радове на изградњи или доградњи објеката (стамбени, пословни и 

стамбено-пословни) укупне БРГП сваког од објеката преко 4500м2 (односи се искључиво на површину 

изграђеног или дограђеног дела објекта): 

- Извођење грађевинско-занатских радова 

- Извођење конструкционих система 

- Извођење хидротехничких инсталација – водовода и канализације  

- Извођење машинских инсталација – систем централне климатизације 

- Извођење електро – енергетских инсталација јаке струје 

- Извођење електро – енергетских инсталација слабе струје 

- Извођење инсталација стабилног система дојаве пожара.“ 

 

Молимо вас да измените конкурсну документацију у делу намене објеката тако што ћете намену објеката 

проширити на стамбене и нестамбене зграде (види одговор на питање и измену конкурсне документације 

од 25.10.2018.) а у складу са чланом 7 Правилника о класификацији објеката (Сл.гласник број 22 од 

27.02.2015.године). 

Наиме, не постоје суштинске разлике у изградњи банке, поште, пословних зграда локалне самоуправе 

насупрот изградње болнице, школе, факултета, хотела, спортске хале итд. а које истовремено садрже све 

горе наведене групе радова.  

Гледајући спецификацију изведених радова то су комплекснији и сложенији објекти који имају бруто 

површине веће од 5000-10000м2.  

 

Подсећамо вас да пре постављања додатних услова, треба испитати тржиште и видети колико 

потенцијалних понуђача поседују оно што се тражи и да ли је то нужно. 

Код одређивања захтева у конкурсној документацији осим посебних одредаба, важе и начела, а нарочито 

су битна: начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача (чл. 10. и 12. ЗЈН). 

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

Нема обезбеђења конкуренције, уколико се захтевима постављеним у конкурсној документацији омогућава 

да само један понуђач може удовољити истим и послати прихватљиву понуду. 

 

Одговор 1: Уважавајући вашу сугестију, а узимајући у обзир класификацију објеката према Правилнику о 

класификацији објеката „Службени гласник РС“, број 22 од 27. фебруара 2015. године, као референтни 

објекти за испуњење додатног услова пословног капацитета, тачка 7. а, прихватиће се стамбене зраде и 

нестамбене зграде (класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410). Наручилац ће, у овом делу, 

изменити конкурсну документацију. 
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Питање 2: Код захтева испуњења кадровског капацитета (тачка 8, подтачка а) где сви набројани 

инжењери, поред 5 година радног искуства на пословима одговорног извођача радова на минимум 3 

објекта наведена је намена објекта - стамбени, пословни и стамбено-пословни, чија појединачна БРГП 

није испод 4500м2 (односи се искључиво на површину изграђеног или дограђеног дела објекта).   

 

И у овом делу вас молимо да измените конкурсну документацију у делу намене објеката тако што ћете 

намену објеката проширити на стамбене и нестамбене зграде (види одговор на питање и измену 

конкурсне документације од 25.10.2018.) а у складу са чланом 7 Правилника о класификацији објеката 

(Сл.гласник број 22 од 27.02.2015.године). 

 

Одговор 2: Уважавајући вашу сугестију, а узимајући у обзир класификацију објеката према Правилнику о 

класификацији објеката „Службени гласник РС“, број 22 од 27. фебруара 2015. године, као референтни 

објекти за испуњење додатног услова кадровског капацитета, тачка 8. а, прихватиће се стамбене зраде и 

нестамбене зграде (класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410). Наручилац ће, у овом делу, 

изменити конкурсну документацију. 

 

Питање 3: Да ли ћете прихватити потврду о референци која није на обрасцу из ове конкурсне 

документације а садржи: 

 

- Податке о Наручиоцу (назив, седиште и адреса, матични број, ПИБ, телефон и контакт особа) 

- Податке о Понуђачу (назив, седиште и адреса, ПИБ) 

- Предмет (назив) уговора 

- Број и датум уговора и свих евентуалних анекса 

- Укупну бруто површину 

- Вредност изведених радова 

- Период извођења радова 

- Сврха издавања потврде 

 

Одговор 3: Наручилац ће прихватити потврду о референци која није на обрасцу из конкурсне 

документације уколико садржи све податке захтеване конкурсном документацијом. 

 

 

         Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


