
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-21/2018-12/6 

Датум: 23. април 2018. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

- ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА  

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ  

ПАЛАТА ПРАВДЕ У БЕОГРАДУ - 

 РЕДНИ БРОЈ 12/2018 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

20. априла 2018. године у 13.08 сати, у којем се генерално за сва постављена 

питања наводи следеће: 

„Након прегледа Конкурсне документације за Јавну набавку услуга у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

Пројектантски надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде 

Палата правде у Београду редни број 12/2018, сматрамо да је потребно да вам, осим 

појашњења укажемо на недостатке и неправилности које смо уочили у конкурсној 

документацији, односно доставимо предлог измена и допуна, а све у циљу јаснијег 

дефинисања права и обавеза из предложеног Уговора. Са тим у вези припремили 

смо одређене измене и допуне, сматрајући да се на тај начин прецизније и јасније 

дефинишу одредбе предложеног Уговора. Потребне информације и појашњења, 

измене и допуне означене су црвеном бојом.“ 

 

Комисија, уз напомену да су предложене измене и допуне заинтересованог лица, 

уместо црвеном бојом означене тако што су подвучене – „underline”, даје следеће 

одговоре: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 7. став 1. модела уговора, дефинисати прецизан рок 

извршења услуга Пројектантског надзора, обзиром да није јасно да ли је рок 

за извршење услуга ограничен на 12 месеци или не. 

 

1. Одговор Комисије: 



Рок извршења услуга пројектантског надзора које су предмет овог Уговора 

траје 12 месеци од датума увођења у посао Пројектантског надзора, односно  

до завршетка извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде 

Палата правде, у складу са чиме ће Комисија извршити потребне измене у 

Конкурсној документацији. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 2. модела уговора: 

„Тумачење техничке документације Извођачу радова на основу питања која 

Извођач радова доставља у писаној форми или на редовним састанцима. 

Пројектантски надзор се обавезује да на питања Извођача радова одговори и 

достави техничка решења и цртеже у року од 7 дана, или у примереном року 

у зависности од природе проблема а најкасније у року од двадесетиједан 

(21) дан, изузев техничких решења која су уско везана за обим и технологију 

извођења радова Извођача радова. Уколико је за одређена техничка решења 

потребна документација од стране Извођача радова, а он је не достави у 

року предвиђеном за израду, овај рок се може продужити највише за рок у 

којем Извођач радова није доставио одређену техничку документацију. 

Уколико у предвиђеном року не достави тражена решења која морају бити 

усаглашена са Наручиоцем, решења могу бити дата од стране извођача, 

стручног надзора или другог експерта, потврђена од стране Аутора - 

Главног и Одговорног пројектанта Техничке документације Главног 

пројекта реконструкције и адаптације објекта “Палата правде” у Београду, а 

на терет пројектантског надзора.“ 

 

2. Одговор Комисије: 

Ове сугестије Комисија је делимично уважила у складу са чиме ће бити 

извршене одговарајуће измене у Конкурсној документацији. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 3. модела уговора: 

„Сарадњу са Извођачем радова и Стручним надзором, што подразумева 

разматрање предлога Извођача радова за измене решења из техничке 

документације, ентеријерска обрада у завршним радовима, о чему коначну 

одлуку доноси Наручилац у складу са Техничком документацијом - Главним 

пројектом реконструкције и адаптације објекта “Палата правде” у Београду 

и Елаборатом унутрашњег уређења, потврђеним од стране Наручиоца - 

Министарства правде и осталих релевантних институција задужених за 

спровођење процедуре Закона о планирању и изградњи РС.“ 

 

3. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 6. модела уговора: 



„ - решавање свих недовршених и недостајућих решења из техничке 

документације и израда адекватних цртежа и пројеката, у складу са важећим 

прописима, стандардима и правилима струке;“ 

Пројектантски надзор уз посебан налог Наручиоца и достављање све 

неопходне документације може да прихвати испуњење одредбе из овог 

става. 

 

4. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 7. модела уговора: 

„ - решавање свих нових детаља који су се појавили у току извођења радова 

(уз израду потребних цртежа) у складу са правилима струке, а који нису 

били сагледиви приликом пројектовања;“ 

Пројектантски надзор уз посебан налог Наручиоца и достављање све 

неопходне документације може да прихвати испуњење одредбе из овог 

става. 

 

5. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 9. модела уговора: 

„ - сарадњу са Извођачем радова и Стручним надзором на одабиру 

примерених материјала за уградњу у вези са ентеријерском, завршном 

обрадом простора и просторија, о чему коначну одлуку доноси Наручилац, у 

складу са Техничком документацијом - Главним пројектом реконструкције и 

адаптације објекта “Палата правде” у Београду и Елаборатом унутрашњег 

уређења, потврђеним од стране Наручиоца - Министарства правде и осталих 

релевантних институција задужених за спровођење процедуре Закона о 

планирању и изградњи РС;“ 

 

6. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 10. модела уговора:  

„ - измене и допуне техничке документације, синхрон план инсталација и 

остале детаље на основу захтева Наручиоца, у складу са Техничком 

документацијом - Главним пројектом реконструкције и адаптације објекта 

“Палата правде” у Београду и Елаборатом унутрашњег уређења потврђеним 

од стране Наручиоца - Министарства правде и осталих релевантних 

институција задужених за спровођење процедуре Закона о планирању и 

изградњи РС уз посебан налог Наручиоца и достављање све неопходне 

документације;“ 

 



7. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
Везано за члан 9. став 11. модела уговора, а имајући у виду члан 80. Закона о 

заштити од пожара, сматрамо да се овај став не може односити на обавезе 

Пројектантског надзора, већ на обавезе Инвеститора према којима је 

потребно од стране Инвеститора ангажовати лице за спровођење мера 

заштите од пожара на објекту. 

 

8. Одговор Комисије: 

Ову сугестију Комисија је уважила у складу са чиме ће бити извршене 

одговарајуће измене у Конкурсној документацији. 

 

 

9. Питање заинтересованог лица: 
Сматрамо да је у делу: 

“Услуге вршења Пројектантског надзора из члана 2. Уговора не обухватају:“ 

потребно додати одредбу која гласи: 

- Измене Техничке документације на основу предлога Извођача радова, или 

на основу захтева Наручиоца који нису били дефинисани Пројектним 

задатком на основу којег је урађена Техничка документација. 

 

9. Одговор Комисије: 

Комисија остаје при формулацији датој у конкурсној документацији. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Младен Радић, дипломирани правник; 

- Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевинарства; 

- Жељка Дрчелић, правник, службеник за јавне набавке. 
 

 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


