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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
Комисија за јавну набавку 
Број:01-404-32/2014 
Ириг, 08.12.2014.године 
Тел.022/400-609, 400-600 
Фах:022/462-035 
 
 
                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку образована Решењем Предесдника општине Ириг број 01-
404-32/2014 од 24.11.2014.године- Извођење радова на изградњи улице у зони становања код бање 
„Термал“ у Врдник, сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ 
„КАСИНЕ“  У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-32/2014 
 

              Дана 05.12.2014.године примили смо  допис којим се траже додатнe информације/ 
појашњење у вези Конкурсне документације - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде 
„Касине“ у Врднику,у оквиру којег су постављена следећа питања: 
 
 Питање 1. „ Неопходан пословни капацитет –  Да је понуђач у периоду од 2011.г. – 2013.г. 
успешно  и квалитетно извео радове  на најмање пет објеката који су културна добра, споменици 
културе категоризовани као културна добра од изузетног и великог значаја за Републику Србију. 
   Понуђачи су дужни да приложе доказе да су извели радове на културним добрима у свему 
сходно одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 71/94). 
 Да су радови изведени на објекту који је културно добро, према мерама техничке заштите које је 
донео својим решењем надлежни Завод за заштиту споменика културе, потребно је доставити, као 
доказ, оргиналну потврду, издату од стране територијалног надлежног Завода за заштиту 
споменика културе ( образац потврде референц листе налази се у конкурсној документацији). Неће 
се прихватити као валидна потврда за референцу која је дата на другом обрасцу односно која није 
дата на обрсцу из конкурсне документације Наручиоца. 
 Доказ: 1.  референц листа  о изведеним радовима (VIII.2.),  на обрасцу у  конкурсној 
документацији  и  
 2. Потврда за рефернц листу ( VIII.3.),  на обрасцу у  конкурсној документацији  и  

       3.  Фотокопије уговора са овереним ситуацијама о изведени  радовима са рефернц листе. 
 

            Mолимо Вас да нам образложите горе наведени захтев из разлога што смо се консултовали 
са Вашим надлежним Заводом за заштиту споменика културе и добили информацију да објекат на 
ко ће се изводити радови ужива само претходну заштиту што значи да објекат није прошао 
категоризацију односно није категорисан као објекат које је културно добро, споменик културе 
категоризован као културно добро од изузетног и велоког значаја за Републику Србију, те 
невидимо образложеност вашег захтева за неопходан пословни капацитет. Такође број од 5 
објеката изведен у претходне три године представља врло велик број  обзиром да се такви радови 
не изводе често нити постоји велики број таквих објеката. 
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            Молимо Вас,  такође да ревидирате Ваш захтев у погледу референци како би испоштовали 
начела обезбеђивања конкуренције и начело дискриминације.“ 

 
                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ 
у Врднику, доставља додатне информације/појашњење на постављена питања: 

 

На питање број 1.  

           Комисија констатује да је на основу захтева заинтересованог понуђача још једном 
прегледала и погледала садржину конкурсне документације ради претходног навођења. Комисија је 
узела све своје обавеза при изради конкурсне документације и      законске обавезе да се пружи 
једнака могућност учешћа свих потенцијалних понуђача: недискриминаторски, нефаворизујући 
или неограничавајућа права потенцијалних понуђача, да добију сва појашњења и упутства како да 
сачине квалитетно понуду.  

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:на страни 
13/78 ( тачка. 9.  Обавештење да понуду може поднети и група понуђача-заједничка понуда). Дата 
је могућност да понуђачи поднесу понуду као група понуђача односно заједничку понуду, да би се 
могли испунити додатни услови. У заједничкој понуди додатни услови се исуњавају солидарно и 
нису обавезни за сваког појединачно из групе понуђача. 

         Зграда „Касине“ у Врднику, има статус добара које ужива претходну заштиту. Зграда 
„Касине“ је изграђена крајем прве деценије XX века у стилу сецесије и има све архитектонске 
вредности (елементе)  културног добра.  

         Комисија је констатовала да су саставни део пројекта Адаптације и санације зграде“Касине“ у 
Врднику Услови и мере техничке заштите на санацији зграда „Касине“ у Врднику, решење број. 
567-04/13-3 од 04.12.2013.године, издато од стране Завода за заштиту споменика културе из 
Сремске Митровице, такође постоји Сагласност на главни пројекат адаптације и санације зграде 
„Касине“ у Врднику-решење бр. 567-04/13-4 од 04.12.2013.године, издато од стране Завода за 
заштиту споменика културе из Сремске Митровице. 

        Комисија је констатовала да Закон о културним добрима („Сл. Гласник РС“, 
бр.71/94,52/2011,99/2011), наводи у: 

„Члан 4.  Ствари и творевине за које се претпоставља да имају својства од посебног значаја 

за културу, уметност и историју, уживају заштиту у складу с одредбама овог закона 

(у даљем тексту: добра која уживају претходну заштиту),  

члан 27. Говори о добрима која уживају претходну заштиту. 

Члан 29. Став 3. Мере заштите утврђене овим законом примењују се на непокретности које су 
евидентиране да уживају претходну заштиту. 

Члан 99. Мерама техничке заштите у смислу овог закона сматрају се радови на конзервирању, 
рестаурирању, реконструкцији, ревитализацији и презентацији културних добара. 
 
Мере техничке заштите и други радови којима се могу проузроковати промене облика или изгледа 
непокретног културног добра или повредити његова својства, могу се предузимати ако се: 
 
1) утврде услови за предузимање мера техничке заштите и других радова; 
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2) прибави сагласност на пројекат и документацију за извођење ових радова, у складу са законом, 
и 
 
3) прибаве потребни услови и одобрења на основу прописа о планирању и уређењу простора и 
изградњи објеката. 
 
Одредба става 2. овог члана примењује се и у случају предузимања мера техничке заштите и 
других радова на заштићеној околини непокретног културног добра, односно на добру које ужива 
претходну заштиту.“ 
 
           Комисија је консутовала  Покрајински Завод за заштиту споменика културе Петроварадин и  
Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице и добила тумачење да на тржишту има 
више фирми које то могу да раде, односно да могу да испуне услове који су прецизирани 
конкурсном документацијом, и да су у току године имали више набавки на које су се јављали 
заинтересовани понуђачи. 
 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 
набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) и проследити заинтересованим 
понуђачима који су поствили питања. 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                                              Смиља Јоцић, ср 
                                                                  Гордана Лисица, ср 
                                                                Мирјана Бабић, ср 
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