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Општина Бајина Башта 
Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. 1/2019 
Број: 402/2019 
Датум: 16.09.2019. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне 
набавке мале вредности број 1/2019, образована Решењем од стране Наручиоца 
даје: 
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности број 1/2019 – 
Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у 
Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа). 
 
Питање 1: Због чега се од понуђача захтева достављање потврде да је израдио 
пројетно-техничку документацију за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију или санацију минимум 3 објекта јавне намене-школе, укупуно бруто 
квадратуре минимум 10.000м2 када бруто површина објекта за који је расписана 
предметна јавна набавка износи 3.976,61 м2? 
 
Питање 2: Због чега се од понуђача изричито захтева достављање потврде да је 
израдио пројетно-техничку документацију за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију или санацију минимум 3 објекта јавне намене-школе уместо да се као 
доказ достави потврда за било која 3 објекта јавне намене без обзира да ли је у 
питању школа или неки други објекат као на пример болница или слично? 
 
Oдговор на питања број 1 и 2: Услови из пословног капацитета су произишли из 
предмета јавне набавке. 
 
Питање 3: Да ли ће се попуђач који докаже да је учествовао у изради дела 
пројетно-техничке документације за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију или санацију минимум 3 објекта јавне намене-школе, укупуно бруто 
квадратуре минимум 10.000 м2 и то конкретно у изради Сертификата о 
енергетским својствима зграда (Енергетски пасош) сматрати понуђачем који 
располаже неопходним пословним капацитетом? 
 
Одговор на питање број 3: Сертификат о енергетским својствима зграде није 
саставни део пројектне документације те се референце на овим пословима неће 
усвојити. 
 
Питање 4: Због чега се од понуђача изискује да као доказ уз Референтне листе 
обрасца број 8 и Потврду обрасца број 9 достави и пројектни задатак из пројекта 
потписан и оверен од стране инвеститора када пројектни задатак према 
актуелном Закону о планирању и изградњи није неопходни садржај пројектне-
техничке документације?  
 
Одговор на питање број 4: Пројектним задацима се доказује искуство, односно 
врста пројектне документације коју потенцијални понуђачи достављају као 
референцу пословног капацитета. 
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Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и http://gimnazijabb.edu.rs.  
 
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2019 – 
Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у 
Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа) је сагласна да 
ови одговори на питања не захтевају Измену конкурсне документације. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 16.09.2019. год. 

С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. 1/2019 

                                                                          

http://gimnazijabb.edu.rs/

