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Наручилац: 
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СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

ГРАДА НОВОГ САДА 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 29/1-4-2019 

Датум:.................... 08.07.2019.године 

Нови Сад 

 

                                                                                                           Број: ................................. 29/1-4-2019 
                                                                                      

                                                                                      Датум:.................... 08.07.2019.године 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 
 

у вези конкурсне документације за јавну набавку радова  Конзерваторско 

рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора 

епархије бачке у Новом Саду I Фаза   

за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и 
западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза 

 
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2019 

 
БРОЈ  КД: 29/1-6-2019 од  14.07.2019.године 

 
Предмет:  Појашњење за јавну набавку за јавну набавку радова  Конзерваторско 
рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора 
епархије бачке у Новом Саду I Фаза 
            Дана 07.08.2019. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовано лице 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова  
Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде 
Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза, у оквиру којег је постављено 
питање  

 
1.У додатном услову за пословни капацитет  тражено је 
 
„Изведени радови на  најмање 15 (петнаест) објеката: у просторно културнo-историјским целинама или 
споменицима  културе.  
„- уговора морају бити на објектима  споменика  културе“. 
 
Питање број 1:  
 
Да ли уговори морају бити на објектима споменика културе или како је наведено и на културним 
добрима у просторно културно историјским целинама? 
 
Питање број 2: 
 
-Да ли референтни Уговори могу бити у збиру с обзиром да сте их већ груписали у три групе?   
 
2. У додатним условима за кадровски капацитет, тражено је 
 
« минимум три КВ зидара,  
За стално запослене  неопходно је да понуђач достави  Уговор о раду и М3-А или М-А образац као 
доказ о запослењу код понуђача и копија дипломе  о стеченом звању КВ или ВКВ  зидара или други 
доказ о стеченом звању  
За лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  код понуђача  пре  
расписивања  позива  за набавку  и копија дипломе  о стеченом звању КВ или ВКВ  зидара или други 
доказ о стеченом звању.“ 
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Питање број 3: 
С обзиром на познату ситуацију  радника  на тржишту  у нашој  држави  а посебно у грађевини, 
мишљења смо  да је овај услов дискриминаторски јер смо сигурни да на тржишту  има јако мали  број  
радника  са оваквим квалификацијама јер и сама држава не школује довољан  број занатских профила 
у грађевинарству „скоро никако“, нпр  за Грађевинског лимара нема смера  у грађевинским школама  
више од  25 година  и тако за све позиве  у овој области да их не наводимо даље. 
Само  мали број привредних субјеката,  скоро занемарујући, има  још по неког  радника са овим 
квалификацијама. 
С обзиром да смо принуђени  ради стања на  тржишту да сами  едукујемо раднике и обучавамо за 
одређене  послове као што је у конкретном случају  КВ зидара,  и то су звања интерна,  мишљења смо 
да  је довољан доказ  наш уговор о раду у ком ми прихватамо знање  одређених радника  да су 
оспособљени за ту  врсту посла. 
С обзиром  на већ напред наведено и да  већ морамо дати  средства финансијског обезбеђења за 
добро извршење и за  квалитет у гарантном року, сматрамо да је овај услов дискриминаторски и  
прeдлажемо да се брише.. 

 
- Комисија је сагледала захтев заинтересованог понуђача и све  могућности за измену 

услова Пословног капацитета, које се могу дозволити и у којој мери.   
     

Одговор на Питање број 1:  
 
Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као 

културна добра у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 
2018.године), без обзира на категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се 
налазе у просторно културно историјским целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 
2018.године), без обзира на категоризацију. 

 
Одговор на Питање број 2:  
 
Комисија је  прихватила предлог  заинтересованог понуђача  и сагласна је да се  у тачки 

2 и 3 изменени  и треба да стоји 
2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова 

мин.20.000.000,00 дин без ПДВ-а, 
   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова 

мин.10.000.000,00 дин без ПДВ 
 

Одговор на Питање број 3 
 

 Комисија је става да  се може дозволити доказ за  кадровски капацитет  за зидаре  За 
лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  код 
понуђача  пре  расписивања  позива  за набавку, ради наведених разлога  како би се 
омогућио већем  броју понуђача да учествују  у набавци. А собзиром да се већ дају  
банкарске гаранције  за добро извршење посла. 

 . 
 Комисија ће извршити измену конкурсне документације и  у законом предвиђеном року 

изменењену конкурсну документацију и објавити на Порталу јавних набавки и Сајту Завода 
. 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца. 
             
Комисија: 
1. Вељко Новаковић,председник, 
2. Тања Загоричник, члан 

3. Мирослав  Матић,члан                                             
                                             

          председник комисије 
                                                                                                 ____________________ 

                         Вељко Новаковић 


