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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези отвореног поступка јавне набавке, редни
број 1.2.38/2019: Надзор над електро радовима

Дана 26.06.2019. потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

 Postovani
U  javnoj  nabavci  br.  1.2.38/2019  za  vrsenje  strucnog  nadzora  nad  elektro  radovima,  u  delu
Tehnicke karakteristike (specifikacije), navodite da vrsenje strucnog nadzora treba uraditi u skladu
sa Zakonom o planiranju  i  izgradnji,  Pravilniku o  sadrzini  i  nacinu vodjenja strucnog nadzora,
Zakonom  o  gradjevinskim  proizvodima  i  drugim  Zakonima  i  propisima  koji  imaju  veze  sa
predmetnim  poslom.  
Smatram da se Zakon o gradjevinskim proizvodima mozete da primenite u Ugovoru sa izvodjacem
radova  a  ne  sa  strucnim  nadzorom  jer  strucni  nadzor  ne  isporucuje  gradjevinske  proizvode.
Takodje smatram da se strucni nadzor vrsi iskljucivo na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i
Pravilnika o sadrzini i nacinu vodjenja strucnog nadzora te stoga treba da izmenite konskursnu
dokumentaciju u tom delu. Takodje, u delu konkursne dokumentacije "Strucni nadzor je u obavezi
da" ste naveli tacke od 1.1 do 1.9 koje nisu u skladu sa vrsenjem strucnog nadzora prema Zakonu
o planiranju i izgradnji i Pravilniku o vrsenju strucnog nadzora te stoga smatram da te uslove treba
da izbacite iz konkursne dokunetacije.

ОДГОВОРИ

1. Што се тиче примедбе да се стручни надзор не врши у складу са Законом о грађевинским
производима,  „јер  стручни  надзор  не  испоручује  грађевинске  производе“,  апсолутно  је
неприхватљива,  јер  стручни  надзор  мора  одобрити  набавку  грађевинских  производа  и
опреме и не сме дозволити уградњу производа мимо поменутог Закона!

2. Примедба да „у делу конкурсне документације „Стручни надзор је у обавези да“ сте навели
тачке  од  1.1  до  1.9  које  нису  у  складу  са  вршењем  стручног  надзора  према  Закону  о
планирању и изградњи и Правилнику о вршењу стручног надзора“ не може бити прихваћена,
јер то једноставно није тачно.

Примедбе  заинтересованог  понуђача,  те  његов  захтев  да  „те  услове  треба  избацити  из
конкурсне документације“ не може бити прихваћен.
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