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Број:     02 – 1055 /7     

Датум: 11.05.2019. године 

 

     Дом за смештај одраслих лица Кулина 18214 Кулина (у даљем тексту:Наручилац) у 

складу са одредбама чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) на захтев за изменом и појашњењем документације 

заинтересованих лица везано за јавну набавку бр. 1.2.5.-2019 У  услуге – Пројектна 

документација за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ за потребе Дома у Кулини 

даје следеће одговоре на постављена питања:  
 

ПИТАЊА:  

Poštovani, u vezi sa navedenom konkursnom dokumentacijom za izradu projektne  

dokumentacije za rekonstrukciju objekata Doma u Kulini,molimo vas da odgovorite na 

pitanja: 

1.U konkursnoj dokumentaciji, kao obavezan uslov, pod brojem 5, navedeno je da ponuđač 

mora „da ima važeću dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke- 

Važeća dozvola nadležnog organa za vršenje laboratorijskih usluga, Sertifikat o akreditaciji 

izdat od ATS-a ili bilo koje druge zemlje sa obimom akreditacije“. Kao dokaz za ispunjenje 

ovog uslova, traže se potvrde o akreditaciji za opite određivanja karakteristika tla. 

Pitanje: Predmet javne nabavke je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata 

doma za smeštaj lica, a ne vršenje laboratorijskih usluga. Za izradu projektne dokumentacije, 

Zakon o planiranju i izgradnji ne propisuje ovakve uslove za vrstu objekta koja je predmet 

javne nabavke. Zato je potrebno izbaciti ovaj uslov iz Konkursne dokumentacije. 

ОДГОВОР: Ово је додатни услов у смислу ЗЈН. Наручилац приступа измени конкурсне 

документације у погледу исправке техничке грешке. У пројектном задатку је дефинисана 

потреба за овим испитивањима.  Наручилац сматра да без наведених опита, дефинисаних 

у тендерској документацији, није могуће извршити квалитетно пројектовање и извођење 

радова које је предмет овог поступка. Наручилац је додатни услов за технички капацитет 

– за акредитовану лабораторију, одредио у складу са предметом јавне набавке (члан 

76.став 2 Закона о јавним набавкама), а доказ о испуњености истог на основу члана 77. 

Став 2 подтачка 6 Закона о јавним набавкама), 

Наручиоцу је познато да досадашњи приступ у пројектовању који је искључивао 

ангажовање лабораторије, односно који је искључивао детаљна лабораторијска 
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испитивања није уродио плодом, те је Наручилац приморан да промени приступ и 

примени позитивна искуства из земаља Европске Уније. 

Наручилац скреће пажњу да је вредност предметне јавне набавке незнатна у односу на 

средства која Наручилац издваја за санацију насталих оштећења 

 

2. Kako se u konkursnoj dokumentaciji navodi da Izvršilac mora da usklađuje projektnu 

dokumentaciju sa zahtevima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike 

Srbije, S da li je potrebno posedovanje odgovarajućih ISO standarda (kao na primer ISO 

9001 и ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 itd) 

ОДГОВОР: Наручилац не захтева  поседовање ИСО стандарда  

3. Kako je u okviru projektnog zadatka navedeno da je obaveza izvršioca da pre 

izrade projekta izvrši energetski pregled objekta, da li je potrebno da ponuđač 

poseduje sertifikat o obuci za energetski pregled zgrada? 

ОДГОВОР: Наведени услови конкурсне документације су јасно дфинисани и њима није 

захтеван сертификат о обуци за енергетски преглед зграда. 

 

4. Prema zakonu o planiranju I izgradnji, Investitor obezbeđuje lice koje obavlja 

poslove koordinatora. 

ОДГОВОР: Инвеститор путем ове јавне набавке и обезбеђује лице које ће вршити 

послове координације за безбедност и здравље на раду у току израде пројектне 

документације. 

 

5. Da li je projektant u obavezi da sprovodi objedinjenu proceduru po ovlašćenju 

investitora, za dobijanje Lokacijskih uslova i Rešenja o odobrenju za izvođenje 

radova, ili samo dostavlja projekat investitoru koji sam sprovodi proceduru? 

ОДГОВОР: Пројектант је дужан да спроводи процедуру по овлашћењу Инвеститора за 

добијање Локацијских услова и Решења о одобрењу за извођење радова, а све трошкове 

обједињене процедуре сноси Инвеститор. 

 

. 

 

         за комисију 

        __________________________ 

         Драган Милетић 


