
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН ВВ бр.7/19 
 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), објављујемо одговор на питања: 
 
ПИТАЊЕ: 
 
У конкурсној документацији у делу ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, под ставком 4 
ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОЈЕКТИ, 4.2 ШКОЛСКИ БАЗЕН, навели сте следеће између осталог: 
 
Планирани објекат затвореног базена радиће се на основу процењене водене површине од 
цца 350м2, односно од цца 950 м2 затворене површине објекта. 
У објекту је планиран пливачки базен минималних димензија 25/10 м и мањи базен за 
непливаче. 

 
У делу Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ, на страни 43. конкурсне документације је захтевано да 
понуђач поседује стручне резултате на пословима израде пројектне документације тј. да 
понуђач, у последњих 5 година рачунајући од дана расписивања јавног позива, има 
реализоване: 
Између осталог, најмање 3 уговора за израду пројектне документације пројекта за 
изградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте намењене спорту (школске 
фискултурне сале, спортске хале, базени), при чему бар један објекат мора да има БРГП 
већу од 3.000 м2 и бар један мора да има базен минималних димензија 50/25 м. 

 
Наведени додатни услов који се захтева конкурсном документацијом није у логичкој вези 
са предметом јавне набавке јер се тражи референца за пројектовање базена минималних 
димензија 50/25 м, а у пројектном задатку је наведено да ће се пројектовати базен 
минималних димензија 25/10 м и да ће процењена водена површина бити цца 350м2. 
 
Молимо вас да измените конкурсну документацију тако да се захтеване референце слажу 
са пројектним задатком, односно да површина базена захтеваног у референци одговара 
површини базена који је у пројектном задатку, што би значило да се референцом захтева 
базен минималних димензија 25/10м. 
 
ОДГОВОР: 
 
Конкурсна документација ЈН ВВ бр.7/19 ће бити измењена тако да сада гласи: 

„-најмање 3 (три) уговора за израду пројектне документације пројекта за изградњу, 
адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте намењене спорту (школске 
фискултурне сале, спортске хале, базени), при чему бар један објекат мора да има БРГП 
већу од 3.000 м2 и бар један мора да има базен минималних димензија 25/10 м.“ 

Конкурсна документација ЈНВВ бр.7/19 ће бити измењена у складу са одговором. 

С поштовањем,                                                                            Комисија за јавну набавку 


