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Број: 5/20/2-2444 
Дана: 05.08.2020.  
 
(одговор 1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи 
објекта Каменица 3 са центром за уређај за позитронско емисиону томографију (ПЕТ центар) , 
фаза 1 - изградња ПЕТ центра са пратећим радовима, број јавне набавке 66-2020-О-01, за коју је 
позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.07.2020. године, 
заинтересовано лице је, путем електронске поште,  доставило дана 05.08.2020. године  захтев за 
додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 4322/20. 

 
Питање   

 
Уочавамо и указујемо на следеће:  
 
1. У одељку "Додатни услов", 2. Квалитет ангажованих кадрова, Наручилац тражи да 
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300 или 400, који ће решењем бити именован 
за одговорног инжењера – стручног надзора на пројекту, поседује следеће референце у периоду 
3 године пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и то:   
Кв: Број пројеката спољног уређења или уређења јавног простора минималне површине 3.000 м2 
по пројекту, са издатим Решењем о извођењу радова или Грађевинском дозволом, и сагласности 
ПП полиције на Пројекат за извођење (за случај референце пројектовања) или добијеном 
употребном дозволом (за случај референце стручног надзора), где један пројекат остварује 2 
пондера, док 2 и више пројеката остварују 5 пондера.   
У пракси је реткост да се поседује сагласност ПП полиције за пројекат спољног 
уређења/уређења јавног простора – због саме природе тог објекта и чињенице да се налази на 
отвореном, не подлеже контроли ПП полиције. Сходно томе, да ли ће Наручилац прихватити и 
пројекат са свим траженим карактеристикама, осим поседовања сагласности ПП полиције на 
Пројекат за извођење (ПЗИ)?   
 
2. У одељку "Додатни услов", ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, под Г), Наручилац је поставио захтев 
да је потенцијални понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда, 
Извршио услуге стручног надзора или израдио пројектно техничку документацију (и то Идејног 
пројекта и Пројекта за извођење и/или Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење) 
за минимум један објекат здравствене намене (дом здравља или болница) нове изградње или 
реконструкције са минимум 700.000.000,00 динара инвестиционе вредности (без ПДВ-а) по 
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пројекту са издатим Решењем о извођењу радова или Грађевинском дозволом, сагласности ПП 
полиције на Пројекат за извођење (за случај референце пројектовања) или добијеном 
употребном дозволом (за случај референце стручног надзора);  
Како је сам услов у погледу здравственог, референтног објекта довољно комплексан, обзиром да 
је услов искључиво дом здравља или болница, притом да поседује Решење о извођењу радова 
или Грађевинску дозволу и сагласност ПП полиције на Пројекат за извођење или Употребну 
дозволу, инвестициона вредност по једном пројекту у вредности од 700.000.000,00 дин без ПДВ-
а додатно отежава испуњавање истог, да ли ће Наручилац прихватити да се тражени услов 
докаже са 2 или више референтних пројеката/објеката? 
 

 
Одговор Наручиоца 

 Наручилац прихвата као основане захтеев заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне 
документације.  
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Комисија за јавну набавку 66-2020-О-01 
 
 


