
 
 

број: 01-1705/4-6 

датум: 08.05.2019. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке 

радова број ЈНО 04/19 ,,Изградња Националног тренинг центра за шест спортова – 

Мултифункционална дворана у Кошутњаку“ сачињава 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Да ли ће Наручилац прихватити Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању 

права из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, коју су чланови групе понуђача 

већ оверили и потписали из првобитне конкурсне документације? 

Првобитно су наведене изјаве биле нумерисане страницама 23 од 691 и 25 од 691, а 

измењена конкурсна документација сада има 669 страница. 

Сматрамо да нема препрека да се овакве изјаве не прихвате, јер нису имале никакву 

суштинску промену дана 03.05.2019. годину, осим нумерације странице. 

1.Одговор комисије наручиоца: 

С обзиром да изменама конкурсне документације горе наведене изјаве нису мењане, 

Наручилац ће прихватити предметне изјаве. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Какво пројектовање помињете у одговору број 33? 

Овде је реч о радовима за које је урађен пројекат,  и који се раде тј изводе, јер сте 

сигурно добили грађевинску дозволу, а нико не помиње пројектовање, нити извођење 

радова у циљу израде ПЗИ и ПГД. 

Да ли сте уопште прочитали питање и нечији захтев? Да ли знате шта Вас је неко 

уопште и питао? 
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Да ли сте ове неосноване одговоре написали, само да бисте написали нешто, јер се 

јасно закључује да не познајете законске прописе о премеру, катастру и 

непокретностима? 

2. Одговор комисије наручиоца: 

Предмет јавне набавке су радови. Пратеће геодеске услуге су неопходне у циљу 

утврђивања потенцијалних одступања од техничке документације коју Наручилац 

предаје Извођачу радова и стручном надзору. Уколико због технологије извођења 

радова дође до одступања од првобитне техничке документације која су у тој мери да је 

неопходно да се изради Пројекат изведеног објекта у том случају ова обавеза пада на 

Извођача радова или на правно лице које ће да обезбеди Извођач радова о свом трошку.   

3. Питање заинтересованог лица: 

У одговору број 34 наводите и помињете „УГАОНИ КАМЕН ЗЈН“. На какво камење 

комисија мисли? 

У ком смислу је камен Закона о јавним набавкама  „УГАОНИ“? 

3. Одговор комисије наручиоца: 

У питању је прецизирање латинског израза ratio legis. Угаони камен је израз у српској 

правној терминологији који се односи на основ доношења закона, дух закона, разлог за 

његово постојање итд. 

4. Питање заинтересованог лица: 

Зашто је гарантни рок минимално 3 године? 

4. Одговор комисије наручиоца: 

Гарантни рок је одређен у складу са Правилником о садржини и начину вршења 

техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 

утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и 

употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник 

РС“; бр. 27/2015 и 29/2016). 

5. Питање заинтересованог лица: 

Зашто није само цена критеријум, већ и гарантни рок? 

5. Одговор комисије наручиоца: 

Због начела ефикасности и економичности, односно добијања што бољег квалитета 

који се одражава кроз понуђени гарантни рок за изведене радове које понуђач намерава 

да изведе по понуђеној цени из своје понуде. Другим речима, гарантни рок је битан 

фактор како у формирању цене од стране понуђача тако и приликом оцене понуде од 

стране Наручиоца. 
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6. Питање заинтересованих лица: 

Колико инжењера са лиценцама треба понуђач да има, да испуни услов? 

6. Одговор комисије наручиоца: 

Захтевани број инжењера као и лиценце које исти морају да поседују можете пронаћи у 

конкурсној документацији у одељку који се односи на кадровски капацитет који 

понуђач/и морају да испуне као додатни услов. 

7. Питање заинтересованих лица: 

Поштовани, с обзиром на предстојеће Ускршње и Првомајске празнике, сагледали смо 

да је рок за подношење понуда (13.05.2019. године) за јавну набавку ЈНО 04/19 – 

изградња Националног тренинг центра за шест спортова – Мултифункционална 

дворана у Кошутњаку. Са жељом да адекватно одговоримо на захтеве тендера и дамо 

најбоље могућу понуду обраћамо Вам се са молбом за продужетак рока за 10 радних 

дана, односно две календарске недеље, што би значило да рок за подношење понуде 

буде 27.05.2019. године. 

7. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца је појашњење овог питања дала кроз Појашњење конкурсне 

документације број 01-1705/4-3 од 30.04.2019. године.  

 

Комисија наручиоца за јавну набавку радова ЈНО 04/19 – изградња Националног 

тренинг центра за шест спортова – Мултифункционалне дворана у Кошутњаку 


