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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО –ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+ПК У СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА ББ, У НОВОМ САДУ,  

ЈН БР. 01-1/2020 

 

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), 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 на тражење појашњења односно додатне информације, доставља следећи одговор: 

 

Питање 1.  
Да ли је могуће тражени услов, а у складу са вашим тумачењем преформулисати да се траже 

као референце три објекта високоградње, који су површине од по минимум 1.500 м
2
, а да су у 

оквиру пројектне документације урађени и предмер и предрачун као и пројектни задатак, 

односно да је за урађене пројекте израђен и ПЗИ који садржи пројектни задатак оверен од 

стране инвеститора, као и предмер и предрачун радова?   

 

Одговор:  

Уколико  понуђач приложи доказе да је урадио пројекте у форми ПЗИ (пројекти за извођење за 

које је исходована грађевинска дозвола) за три објекта који су минималне површине 1500 м
2
 

који имају предмере и предрачуне радова, што се у суштини и тражи, комисија ће то 

прихватити. 

 

Питање 2.  

У делу који се односи на кадровски капацитет, тражили сте лице са лиценцом 316, да ли уместо 

те може да се приложи лиценца 391? 

Одговор:  

Лиценца 391 „Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерских подлога“ обухвата 

послове које може да изведе лице са лиценцом 316 „Одговорни пројектант објеката грађевинске 

геотехнике“, па се у конкурсној документацији може приложити лиценца 391 и комисија ће то 

прихватити.  

 С поштовањем, 

    

                                                  Комисија за јавну набавку 01-1/2020 

http://www.fonduns.uns.ac.rs/

