
Спортски савез Србије 

Број: 03-239/5-20 

19. 06. 2020. године 

Б е о г р а д 
 

 

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

 

Спортски савез Србије 

Кнез Михаила 7/2 Београд 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

радова за уградњи оргада, заштитних решетки и сигурносне опреме на спортским 

објектима у Бечеју, Бајмоку, Чачку, Српском Милетићу,  Врњачкој Бањи и Краљеву,  

ЈН МВ 1/2020 

 

 

Питањe: 

Овим путем , шаљемо вам Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН МВ 1/2020 извођење радова на ограђивању спортских објеката, у складу са 
чланом 63.ЗЈН. 

  

У конкурсној докуменатацији за ЈН МВ 1/2020 - Радови за уградњи ограда, заштитних решетки и 
сигурносне опреме на спортским објектима у Бегечу, Бајмоку, Чачку, Српском Милетићу, 
Врњачкој Бањи и Краљеву, 

-           као додатни услов у погледу пословног капацитета захтевате: „да је понуђач  у 
последњих пет година пре подношења понуде (2015 –2019) урадио радове на 
ограђивању спортских објеката у вредности од минимум 6.000.000,00 динара без 
обрачунатог пдв.“ 

  

Поставља се питање зашто је неопходно да је понуђач ограђивао само спортске објекте, када 
се ограда може постављати и на објектима било које друге намене? Уколико неко није 
ограђивао баш спортске објекте, не значи да нема капацитета да изврши предметне радове. 

Овако постављен услов дискриминише понуђаче и ограничава конкуренцију, те да га је 
потребно изменити. 

  

-          Као додатни услов у погледу техничког капацитета захтевате: „минимално 6 
возила за превоз робе и опреме,један камион носивости 3550 кг, 5 комбија за превоз 
робе и превоз радника.“ 

-          Као додатни услов у погледу кадровског капацитета захтевате: „да понуђач има 
најмање три тима која се баве уградњом и монтирањем ограде и који могу 
изводити радове на три различите локације истовремено. Један тим чине три 
монтажера и један 



бравар. 

  

Без обзира што се радови изводе на 6 различитих локација, овако постављене 
додатне услове сматрамо превисоко постављеним. Да би понуђач квалитетно 
извршио радове који су предмет јавне набавке није неопходно да све време 
важења уговора располажемо са 6 возила, једним камионом и 5 комбија, нити да 
има 3 тима која обухватају баш 3 монтажера и једног бравара. 

Молимо вас да наведене услове измените у складу са Законом о јавним набавкама 
и прилагодите  реалним потребама и количинама. 

  

За давање адекватне понуде неопходно је да  у предмеру радова постоје јасно означене 
 количине радова са јединицама мере, као  и описи радова који су предмет уговарања, те вас 
молимо да направите предмет радова у складу са правилима грађевинске струке, како би 
понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде. 

  

Из Уговора није јасно на који начин се врши обрачун радова. Да ли према стварно изведеним 
количинама или је у питању систем „кључ у руке“? Молимо вас да овај елмент уговора јасно и 
прецизно дефинишете, како не би долазило до проблема приликом реализације уговора. 

 

 

Одговор:  

 
Остајемо у свему према захтевима из конкурсне документације у погледу свих захтеваних 

услова техничког и кадровског капацитета. 

На питање о уговорној одредби, у питању је „кључ у руке“. 

 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                      _____________  

                                                                                                             Слађа Миленковић 


