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Додатне информације / појашњење број 3.  

у вези са Kонкурсном документацијом за јавну набавку – 

За припрему изградње новог магацинског простора Библиотеке Матице српске –  

Пројектна документација 

ЈНМВ 0122-9/20 

 

Наручилац је дана 04. 12. 2020. године, од заинтересованог лица путем мејла, 

примио захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за 

јавну набавку: За припрему изградње новог магацинског простора Библиотеке Матице 

српске – Пројектна документација, ЈНМВ 0122-9/20: 

 

Питање у вези са ЈНМВ 0122-9/20 је следеће: 

 

„Поштовани, 

Желимо да вам укажемо у недостатке конкурсне документације. Наиме у техничкој 

спецификације предметног поступка неаведено је да је да је намена објекта пословна, са 

гаражом у подземним етажама, навели сте даље да "Пословни део се простире делимично 

у подземним етажама, док је остатак на приземљу и три спрата, надземним етажама. Део 

пословног простора који се налази у подземним етажама треба пре свега да буде 

магацински простор." од чега подела укупне површине навели поделу: 

"-20% укупне површине , не рачунајући површину гараже - Матица српска (око 2000м2). 

- 5% укупне површине , не рачунајући површину гараже - информационо комуникациони 

центар, Библиотека Матице српске (око 500м2). 

- 75% укупне површине , не рачунајући површину гараже – магацин, Библиотека Матице 

српске (око 7500м2)." 

 

Пословне зграде према Правилнику о класификацији објеката Сл. гласник РС 

22/2015 су Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне 

сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др) и 

Конференцијски и конгресни центри, зграде судова и парламента.  

 

Скренули бисмо вам пажњу да сте вероватно ненамерно навели да су потребни 

технички капацитети: "Да је понуђач у претходне две године испројектовао најмање 20.000 

м2 пословних простора и најмање 15.000 м2 гаража у бар два нивоа", потребно је да 

измените конкурсну документацију и да измените услове сходно пројектном задатку и 

класификацији објекта и његове намене и да уместо пословних зграда тражите библиотеке 

и музеје класификациони број 1262 или индустријске зграде и складишта класификациони 

број 125 или како бисте омогућили што већу конкуренцију у понуди да измените услов и 

да омогућите што више учесника у тендеру и измените услов да гласи :  



Да је понуђач у претходне две године испројектовао најмање 20.000 м2 јавних или 

индустријских објеката и најмање 15.000 м2 гаража у бар два нивоа. Уједно сходно Закону 

о јавним нававкама 2015. предвиђени рок за доказивање референци је 5 година, а ви сте 

ставили 2 године.“ 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске 

као Наручилац доставља следећи одговор: 

 

Наручилац подразумева под пословним простором пројектовање и јавних,  

индустријских објеката, библиотека, музеја и других објеката сличне намене. 

 

Законодавац је уредио чланом 77. став 2. тачка 2. под 1) Закона о јавним набавкама 

да је максималан рок за доказивање пружених услуга пет година. То значи, да наручилац 

може тражити списак изведених услуга које је понуђач пружио и у краћем року, што је и 

урађено у конкретној јавној набавци у којој је одређен рок од две године. 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку:  

 

Милана Живановић с.р. 

Гордана Ђилас с.р. 

Мирослав Алексић с.р. 


