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На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку бр.06/2016 у отвореном поступку, за набавку услуга саветника за јавно 

- приватно партнерство за изградњу складишта за обавезне резерве, на захтев заинтересованог 

лица,  даје  

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Бр.4 

Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у 

писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у 

року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће: 

 

Питање бр.1 

Obraćamo Vam se sa pitanjem u vezi JN br. Jn/06/2016 "Usluga savetnika za JPP za izgradnju skladišta 

za obavezne rezerbe".  

U Poglavlju III Konkursne dokumentacije, navode se poslovi koji predstavljaju tehničku specifikaciju 

usluge koja je predmet nabavke. U tačci 12. tog poglavlja stoji: 

"12. Припрема Уговора о извођењу радова у складу са међународним правилима градње FIDIC 

/црвена књига." 

Molimo da nam pojasnite tačku 12. jer ako u momentu pružanja usluge pripreme Ugovora privatni 

partner neće biti izabran, imajući u vidu trajanje perioda u kom se pružaju usluge koje su predmet ove 

nabavke, pružalac usluge ne može biti u poziciji da pripremi Ugovor, jer druga ugovorna strana nije 

poznata. 

Одговор бр.1 

Смисао тачке 12. јесте да се дефинише најоптималнији модел Уговора о извођењу радова у складу 

са међународним правилима градње FIDIC / црвена књига, који ће користити приватни партнер 

када буде изабран у својству наручиоца услуге изградње објеката, с једне стране, и извођач радова 

на изградњи објеката, с друге стране. При том, Црвена књига (грађење) се користи, а не Жута 

књига (пројектовање & грађење), јер припрема пројектно-техничке документације треба 

претходно да буде спроведена у складу са домаћим прописима којима се уређује изградња, као и 



 

специфичним правилима која се односе на противпожарну заштиту када се граде објекти у којима 

се складиште опасне материје. Имајући ово у виду, Саветник за ЈПП треба да припреми модел 

Уговора о извођењу радова, па се у том смислу врши допуна тачке 12. у Поглављу III Конкурсне 

документације, тако да гласи: 

"12. Припрема модела Уговора о извођењу радова у складу са међународним правилима градње 

FIDIC /црвена књига." 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације. 

 

С поштовањем, 

 


