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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

БР. 01-1/2013, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  

П + 3 + Пк ЗА МЛАДЕ НАСТАВНЕ И НАУЧНЕ РАДНИКЕ И УМЕТНИКЕ 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ФОНДУНС 

Нови Сад, Фондација за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника 

и уметника –Универзитет у Новом Саду, на захтев заинтересованог лица, даје следеће 

одговоре: 

 

Питање 1:  

Као доказ пословног капацитета захтевате да је понуђач у претходне 3 године извео 

радове укупне БРГП 10.000 м
2
 на стамбено пословним објектима. 

Обзиром да је објекат који је потребно изградити 1.300м
2
, те је Ваш захтев седам пута 

већи, сматрамо да је износ од 10.000м
2 

више него предимензионисан. 

Такође Вас молимо да нам појасните Ваш захтев референци искључиво на стамбено – 

пословним објектима, када је објекат који је потребно извести само стамбени објекат? 

Обзиром да је потребно извести грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске 

радове интересује нас која је разлика истих радова изведених на вртићу, градском 

културном центру, болници или било ком другом јавном објекту или стамбеном објекту у 

односу на објекат који је потребно извести, да би Ваш захтев у смислу извођења радова на 

стамбено – пословним објектима био оправдан? 

Молимо Вас да ревидирате Ваше захтеве у погледу референци да би испоштовали 

начело обезбеђења конкуренције и ускладите их са стварно потребним искуством за 

извођење радова на оваквом објекту. 

 

Одговор:  Пословни капацитет изведених радова укупне бруто грађевинске површине 

од 10.000 m
2  

се захтева у 3 године, што значи да је на годишњем нивоу 3.333 m
2
, што у 

односу на објекат који се гради није 7:1 како сте навели. Притом је  рок изградње 

мањи од годину дана. 

Наведено је стамбено-пословних објеката зато што се у већини оваквих 

објеката у доњем делу  налази пословни простор, па је тешко код издавања референци 

разграничити колико је која квадратура. 

Сходно претходном, сматрамо да је захтев који је у конкурсу дат у смислу 

пословног капацитета, оправдан.   

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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