
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-16/2016-12/5 

Датум: 29. фебруар 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- стручни надзор над извођењем радова на изградњи  

зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу - 

редни број 6/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. 

фебруара 2016. године у 14.10 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 7. Конкурсне документације, под тачком 10) наведено је да понуђач 

треба да је у одређеном периоду извршио стручни надзор над извођењем радова на 

изградњи три објекта високоградње укупне бруто грађевинске површине 15.000m2 

(од чега један објекат мора бити бруто грађевинске површине 3000m2)... Да ли 

понуђач испуњава услов ако је вршио стручни надзор над једним објектом 

површине веће од 15.000m2, и поред тога на још једном објекту јавне намене? Из 

услова се не види које површине мора бити објекат јавне намене. Такође, да ли 

понуђач испуњава услов ако је вршио стручни надзор над више од три објекта 

укупне површине веће од 15.000m2, и поред тога на још једном објекту јавне 

намене, или површина објекта јавне намене улази у укупни збир од 15.000m2? 
 

1. Одговор Комисије: 

Битно је да понуђач докаже да је пружио услугу стручног надзора над извођењем 

радова на изградњи најмање три објекта високоградње укупне бруто грађевинске 

површине 15.000m2, од чега је један објекат бруто грађевинске површине преко 

3.000m2. Дакле, потребне су најмање три референце, без обзира на то што један 

објекат већ обухвата квадратуру од 15.000m2 (наручиоцу је битан и број референци, 

а не само број квадратних метара). У овом случају то ће бити један објекат од 

15.000m2, још један објекат (није битна квадратура) и један објекат јавне намене 

(није битна квадратура). 

Што се тиче другог дела питања, одговор је исти – најмање три објекта (може и 

више). Површина објекта јавне намене улази у збир од 15.000m2.   

 



2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 7. Конкурсне документације, под тачком 5.8) наведено је да понуђач 

треба да достави важеће уверење о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. С обзиром на 

то да је према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или 

покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10) инвеститор 

дужан да ангажује координатора за израду пројекта и координатора за извођење 

радова, а не лице оспособљено за обављање послова БЗНР (то лице ангажује 

извођач), сматрамо да би овај услов требало изменити и захтевати лице 

координатора, у складу са Уредбом. 
 

2. Одговор Комисије: 

Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица, те уверење о положеном 

стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду замењује уверењем о положеном стручном испиту за обављање 

послова координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и 

здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени 

гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10). Конкурсна документација је у овом делу измењена. 

Сачињене измене, као и пречишћен текст конкурсне документације преузима се са 

Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца.   

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 34. Конкурсне документације, у члану 9. наведено је да је продужење 

рока из разлога за које надзорни орган одговара могуће само изузетно, на писани 

захтев .... Шта се дешава у случају продужења рока које је одобрио наручилац на 

захтев извођача? На који начин се дефинишу услови плаћања за тај, евентуални, 

продужетак рока јер је конкурсном документацијом предвиђен рок за извођење 

радова од 13 месеци? 
 

3. Одговор Комисије: 

Продужење рока на захтев извођача је могуће само уз сагласност и образложење 

надзорног органа. Наручилац одобрава продужење рока само по добијеном 

образложењу надзорног органа. У том случају, наручилац ће са извођачем и са 

надзорним органом сачинити измену уговора у писаном облику. Продужење рока 

је неизвесна околност до које може а не мора да дође. У сваком случају, продужење 

рока не утиче само по себи на промену уговорене цене, нити извођача нити 

надзорног органа. И један и други су дужни да оне радове, односно услуге који су 

уговорени изведу по уговореним ценама које ће бити преузете из обрасца понуде.    

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
На страници 34. Конкурсне документације, у члану 10. наведено је да је, ако се за 

време трајања уговора промени уговорени рок, надзорни орган дужан да продужи 

рок важења банкарских гаранција... На који начин је надзорни орган дужан да 

продужи рок важења банкарских гаранција, ако је продужење рока одобрио 

наручилац на захтев извођача, а надзорни орган за то продужење није одговоран? 

Сваки продужетак гаранције изискује нове трошкове. 
 

4. Одговор Комисије: 

Уколико дође до продужења рока за извођење радова, и извођач радова и надзрони 

орган ће бити дужни да продуже важење својих банкарских гаранција о свом 



трошку. Ово је ризик који извођач радова и надзорни орган преузимају приликом 

сачињавања понуде и образовања понуђене цене. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


