
 

 

 

 

           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: У конкурсној документацији укључујући и измене конкурсне документације сте као један од 
услова пословног капацитета навели да Понуђач мора: 

 7. Да располаже неопходним пословним капацитетом:  

 d. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) извео 
радове на минимум 2 (два) објекта (стамбене и нестамбене зграде) и то радове на извођењу транспортних 

средстава (лифтова) и то:  

ифта минималне ностивости 1000 kg (по сваком лифту посебно);  

kg (по сваком лифту посебно).  
 
У Обрасцу XV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИКАЗАНИМ РЕФЕРЕНЦАМА између осталог стоји: 
 „...изводио радове на извођењу транспортних средстава (лифтова) и то путничког лифта минималне 

носивости 1000kg/теретног лифта за превоз моторних возила (са пратиоцем) минималне носивости 4000kg 

(подвући врсту радова) на објекту (стамбене и нестамбене зграде) 
______________________________________________________ (назив, локација и намена објекта), који 

има минимум две подземне етаже (подрум, сутерен)...“ 

Како у услову није тражено да лифтови испуњавају услов да имају две подземне етаже (подрум, сутерен) 

молимо Вас да измените конкурну документацију у делу XV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИКАЗАНИМ 
РЕФЕРЕНЦАМА. 

Одговор 1: У питању је техничка грешка. Наручилац ће, у овом делу, изменити конкурсну документацију. 

 

Питање 2: У Изменама конкурсне документације сте навели да Понуђач мора: 

8. Да располаже неопходним кадровским капацитетом:  

 a. Понуђач мора имати одговорне извођаче радова – носиоце личних лиценци који имају најмање 5 
година радног искуства на пословима одговорног извођача радова:  

2. који је био именован за одговорног извођача радова на најмање 3 објекта (стамбене и нестамбене 
зграде):  

 

 У Обрасцу XVIII РЕФЕРНЦ ЛИСТА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧA РАДОВА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА у табели између осталог стоји рубрика БРГП објекта. 

 

 

 

 

 

 

ВЛ 



 

 

Да ли ће бити прихватљиво да се у овом случају за носиоца лиценце 434 за извођење транспортних 

средстава остави празно поље у рубрици БРГП објекта? 

Одговор 2: Имајући у виду да Наручилац додатним условом кадровског капацитета за носиоца лиценце 

434 за извођење транспортних средстава није захтевао БРГП референтног објекта, то понуђач није дужан 
да у Обрасцу XVIII попуни поље у рубрици БРГП објекта, у делу који се односи на носиоца лиценце 434. 

 
Питање 3: У складу са Вашим одговорима на питања и изменом конкурсне документације од 25.10.2018. 

године, да ли ће бити прихватљиво да се за услов  
  

7. Да располаже неопходним пословним капацитетом под  

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 4500 m² (односи се искључиво 
на површину изграђеног или дограђеног дела објекта):  

– занатских радова;  

 

– водовода и канализације;  

ија – систем централне климатизације;  

– енергетских инсталација јаке струје;  

– енергетских инсталација слабе струје;  

 

доставе потребни докази за нестамбене зграде? 

Одговор 3: Уважавајући вашу сугестију, а узимајући у обзир класификацију објеката према Правилнику о 

класификацији објеката „Службени гласник РС“, број 22 од 27. фебруара 2015. одине, 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. 

Питање 4: У складу са Вашим одговорима на питања и изменом конкурсне документације од 25.10.2018. 

године, да ли ће бити прихватљиво да се за услов  

 8. Да располаже неопходним кадровским капацитетом:  

a. Понуђач мора имати одговорне извођаче радова – носиоце личних лиценци који имају најмање 5 година 

радног искуства на пословима одговорног извођача радова:  

1. који су били именовани за одговорне извођаче радова на најмање 3 објекта (стамбене, пословне и 

стамбено-пословне намене) чија појединачна БРГП није испод 4500 m2 (односи се искључиво на 
површину изграђеног или дограђеног дела објекта) и то:  

грађевинско - занатских радова и конструкцијских система;  
1 или 413 или 

414 за извођење радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације и изради прикључака на 

спољашњу мрежу;  
-

енергртским инсталацијама ниског и средњег напона;  



 

 

телекомуникационих мрежа и система;  

термотехничким инсталацијама.  

 доставе докази за одговорне извођаче радова који су изводили радове на нестамбеним зградама? 

Одговор 4: 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. 

 

 

 

         Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


