
                                             ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 

                                            Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

Дел. броj 517 

Дана: 26.10.2015. г.                 

Појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку за који 

се спроводи отворени поступак , редни број 04/2015, набавка радова- радови на изградњи 

спортске хале –прва фаза за потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак 

На основу члана 63 став 2.,3., И 4 ЗЈН (Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015, И 68/2015) а у вези 

са припремањем понуде за набавку радова- радови на изградњи спортске хале –прва фаза за 

потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак, редни бр. 04/2015, заинтересовано лице је дана 

23.10.2015. писаним путем тражило од наручиоца –ОШ Славко Родић Б. Јарак, додатне 

информације, односно појашњења и измену конкурсне документације. 

    Наручилац Славко Родић Б. Јарак у законском року даје следећи одговор: 

Питања 

1.Молим да измените конкурсну документацију сходно Чл.63, а на основу Чл.10 ЗЈН како би Ви 
обезбедили што већу конкуренцију а самим тим имали већу могућност избора а самим тим и 
могућу повољнију понуду за извођење предметних радова. 

Наиме на страни 25 ка неопходан пословни капацитет сте навели :  

„1. Да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео најмање 5 послова и то: - радове на изградњи санацији или 
адаптацији објекта високоградње, минималне бруто грађевинске површине од 2200 m2 по 
објекту. 

Сви објекти морају бити са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама (врсте 
радова: грађевински радови, грађевинско- занатски радови, инсталације водовода и 
канализације, термотехничке инсталације, и електроенергетске инсталације).“  

Сматрамо да је тај услов неоправдано висок с обзиром да се ради о фази изградње а не о 
изградњи целокупне хале а самим тим би сразмерно требало смањити, како би се 
испоштовала. Свакако на основу кадровског капацитета је неспорно да извођачи који не би 
задовољили овај критеријум, могу  реализовати  предметне радове. 

Одговори: 

1.Уважавајући Ваше сугестије и примедбе на предметну јавну набавку мења се конкурсна 

документација на страни 25 и гласи: 



„1. Да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео најмање 5 послова и то: - радове на изградњи санацији или 
адаптацији објекта високоградње, укупне бруто грађевинске површине 2200 m2 . 
Сви објекти морају бити са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама (врсте 

радова: грађевински радови, грађевинско- занатски радови, инсталације водовода и 

канализације, термотехничке инсталације, и електроенергетске инсталације).“  

Уважили смо примедбе и сугестије и ревидирали критеријум тражећи укупну бруто површину 

2200м2, а не минималну бруто површину од 2200м2 по објекту, с обзиром да се ради о фази 

изградње, а не изградњи целокупног објекта. 

                                                                                                  Комисија за јавне набавке 


