




Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне докуметације за јавну набавку бр. 11/2014, јавне набавке услуга: Израда пројектно-

техничке документације, наручиоца Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

 

Серија 2 

Pitanje 1: 

 

Da li je shodno pripadnosti kompleksa Banja Koviljaca zaštićenoj zoni, neophodno da projektant 

raspolaže važećim Rešenjem nadležnog Ministarstva kojim se dodeljuje licenca za izradu tehnicke 

dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove 

građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to za sledeće projekte: 

 

P090A1 - za izradu arhitektonskih projekta ....u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra. 

iii 

P090A2 - za izradu arhitektonskog projekta objekata u neposrednoj okolini. ..zaštićenog prirodnog 

dobra. 

 

Sastavni deo Glavnog projekta koji je deo predmeta Javne nabavke treba da bude i Glavni projekat 

zastite od požara. 

 

 

Одговор бр. 1 

У консултацији са Заводом за заштиту споменика културе, и на основу досадашњих 

дозвола и радова истог обима и врсте на осталим објектима Комплекса, није  

неопходно да пројектант располаже Решењем надлежног Министарства којим се 

додељује лиценца за израду техничке документације за објекте за коју грађевинску 

дозволу издаје надлежно Министарство.  

 

 

Pitanje 2: 

 

Obzirom da je neophodno izraditi Glavni projekat zaštite ad požara, da li ponuđač mora da poseduje 

Rešenje MUP RS - Uprava protivpožarne policije o ispunjenju uslova za izradu studije organizacije 

zastite ad požara i projektovanje uredaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara, shodno 

Pravilniku o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašcenja za izradu Glavnog 

projekta zaštite ad požara i posebnih sistema mera zaštite od požara objavljen u „Službenom glasniku 

RS, br. 21/2012 od 21.03.2012. godine“? 

 

Konkursnom dokumentacijom je definisano da podizvođač ne može da izraduje više od 

50% od ukupne vrednosti ugovora. 

 

Одговор бр. 2 

Понуђач (дакле, члан конзорцијума) мора поседовати Решење МУП РС – Управа 

противпожарне полиције о испуњењу услова за израду студије организације заштите од 

пожара и пројектовање уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара, 



сходно Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и 

овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера 

заштите од пожара (Сл. Гл. РС 21/2012). 

 

Pitanje 3: 

 

Da 1i je određeno minimalno učešće nosioca konzorcijama kada je u pitanju podnošenje zajedničke 

ponude od starne koje su formirale konzorcijum? 

 

Da li je određen minimalni obim vrednosti ugovora koji mora da izvršava nosioc 

konzorcijuma, za slučaj zajedničke ponude? 

 

Одговор бр. 3 

Наручилац, сходно Закону о јавним набавкама, није условио проценат учешћа носиоца 

посла у заједничкој понуди. 

Није условљена и захтевана минимална вредност посла, које ће извршавати носилац 

посла у заједничкој понуди. 

 

Pitanje 4: 

 

Narucioc je definisao na str 7 od 62 konkursne dokumentacije, objekte koji su referentni za 

dokazivanje tehnickog kapaciteta ponudaca i to na način da zahteva izradu odgovarajuće tehničke 

dokumentacije za minimum 3 objekta u poslednjih 5 godina i to na način da je objekte podelio u tri 

zasebne grupe a) bazene, b) wellnes centre i pod v) objekte za smeštaj gostiju. 

 

Da li se kao refrence priznaju objekti koji ispunjavaju isključivo samo jednu grupu objekata između 

zahtevanih (a, b, v)? 

zatim, 

Na koji način će se priznavati referenca napr. Hotela koji sadrzi bazen i wellnes centar, a koji 

ispunjavaju referentne zahteve? Da li bi takav objekat ispunjavao sva tri zahteva navedenih pod (a,b, 

v)? 

zatim, 

Da li je definisana minimalna veličina objekta smeštajnih kapaciteta kroz reference navedene u tačci 

(v) (napr u m
2
)  ili se kao takav može priznati bilo kakav smeštajni kapacitet (napr. Pojedinacni 

apartmani, vile i sl.)? 

 

Одговор бр. 4 

Наручилац наглашва да су захтевани су докази о референтним набавкама базена, велнес 

центара и објеката за смештај гостију (хотела), али само у оквиру рехабилитационих 

центара (што је овде предмет ове набавке), из разлога што су захтевани стандарди 

објеката рехабилитационих центара, различити од стандарда који се примењују у 

осталим објектима базена, велнес центараи објеката за смештај гостију, у осталим 

категоријама који нису рехабилитациони центри. 



Мinimalna veličina objekta smeštajnih kapaciteta kroz reference navedene u tačci (v), није 

захтевана. 

 

 

Pitanje 5: 

 

Na strani 8 od 62 u tačci 1.2.3. se navode licence odgovornih inženjera koje ponuđač mora da priloži 

kao dokaz kadrovskog (tehnickog) kapaciteta. Medutim navedenim zahtevom nisu obuhvaćene sve 

struke koje su potrebne da se angažuju na izradi tehnicke dokumentacije. Nedostaju sledece licence: 

Diplomirani inzenjer gradevine, sa licencom 314 

Diplomirani inzenjer gradevine, sa licencom 315 

Diplomirani inzenjer masinstva, sa licencom 333 

Diplomirani inzenjer elektrotehnike, sa licencom 353 

Diplomirani inzenjer elektrotehnike, sa licencom 371 

Diplomirani inzenjer elektrotehnike, sa licencom 373 

 

 

Da li se postoji razlog zbog čega Narucilac nije zahtevao raspolaganje navedenim licencama od strane 

ponudaca koji apliciraju za izradu tehnicke dokumentacije shodno predmetu javne  nabavke? 

 

 

Одговор бр. 5 

Законом о јавним набавкама, прописано је да наручилац може да захтева додатне 

услове, као што су пословни капацитети, изражени кроз поседовање одређене кадровске 

структуре понуђача. Ово се односи на захтеване лиценце које понуђач мора да има, али 

је, имајуи у виду сложеност очекиваних инсталација (врсте радова), определио 

минималне захтеване капацитете (кроз врсте захтеваних лиценци), имајући у виду да 

захтеване лиценсе, „покривају“ очекиване инсталације у њиховим сложеностима. 

Дакле, посебан разлог не постоји, за захтеване врсте лиценци. 

 

Комисија за јавне набавке 

Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

08.05.2014. године 

 

 

 







Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 
124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 
konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 11/2014, javne nabavke usluga: Izrada 
projektno-tehničke dokumentacije, naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja 
Koviljača” 
 
 
Pitanje br.1 
 
Postovani, 
 videli smo Vas oglas za usuge izrade projektno-tehnicke dokumentacije za Specijanu bolnicu za 
rehabilitaciju u Banji Koviljaci,  
pa Vas molimo da nam posaljete podloge na ovaj mail, kako bismo mogli da Vam posaljemo 
ponudu. 
  
 
Odgovor br.1 
 
Poštovani,  
podloge koje ste zahtevali da Vam dostavimo mejlom, se nalaze u prologu KD, pod naslovom: 
     XV GRAFIČKI PRILOZI 
1. ŠIRA SITUACIJA R=1:1000 
2. SITUACIJA R=1:500 
3. Blatno kupatilo - osnova 
4. Kupatilo Kralja Petra   

i možete ih preuzeti sa sajta Naručioca ili portala UJN.   
        Ovom prilikom Vam ponovo dostavljamo navedene priloge. 
  
Komisija za javnu nabavku, 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja Koviljača”  
U Banji Koviljači, 20.05.2014.  
 



Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 
124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 
konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 11/2014, javne nabavke usluga: Izrada 
projektno-tehničke dokumentacije, naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja 
Koviljača” 
 
 
 
 
Pitanje: 
 
 molimo Vas da nam posaljete projektni zadatak? 

(da li se izrada tehnicke dokumentacije odnosi na rekonstrukciju ili adaptaciju ili investiciono 

tekuce odrzavanje?) 

Molimo Vas da nam u projektnom zadatku definisete potrebe investitora. 

 
 
Odgovor: 
 
Projektni zadatak je sastavni deo konkursne dokumentacije i sadrži sve potrebe investitora. 

Kompletna konkursna dokumentacija sda svim pripadajućim prilozima se može preuzeti na 

internet stranici naručioca ili portalu UJN. 

 

 

 

 

 
  
Komisija za javnu nabavku, 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja Koviljača”  
U Banji Koviljači, 22.05.2014.  
 



Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 
124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 
konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 11/2014, javne nabavke usluga: Izrada 
projektno-tehničke dokumentacije, naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja 
Koviljača” 
 
 
 
 
Pitanje: 
 
Na konkursnoj dokumentaciji pise da je rok za dostavu ponuda 13.05.14. a na portalu javnih 
nabavki da je rok 29.05.14. 
Kazite nam koji datum je validan? 
 
 
Odgovor: 
 
Na portalu UJN i sajtu naručioca stoji Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, sa 
navedenim razlogom, tako da je validan datum za podnošenje ponuda 29.05.2014.godine.  
 

 

 
 
 
  
Komisija za javnu nabavku, 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja Koviljača”  
U Banji Koviljači, 22.05.2014.  
 


