
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 

Булевар војводе Бојовића 2 

11106 Београд 

Број: 1198-04/9 

Датум: 21.05.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном 
поступку јавне набавке радова – радови на адаптацији постојећег објекта број 5 - дворишне 
зграде, на адаптацији - замени фасадне столарије објекта број 5 - дворишне зграде и на 
адаптацији фасаде и крова објекта број 5 - дворишне зграде, за потребе Ваздухопловнe 
академијe из Београда, ЈН бр. 1.3.8/19.  
 

ПИТАЊЕ 1:  

 

У складу са Законом лиценца  И090А2 - за извођење радова на објектима у заштићеним 
подручјима у складу са актом о заштити културних добара.  
Сматрамо да није потребна за предметну ЈН јер објекат који је предмет ЈН није заштићен као 
културно добро и тражена лиценца се никако не може тражити за радове на овом објекту. 
Овим условом угрожавате ЈН јер неко од понуђача може тражити заштиту права и оспорити 
склапање уговора. 

 

ОДГОВОР 1:  

 

Објекат бр. 5 - дворишна зграда у Булевару војводе Бојовића бр. 2, налази се на катастарској 
парцели бр. 53/1 КО Стари град, у оквиру културног добра од изузетног значаја "Београдска 
тврђава". Имајући у виду наведено наручилац неће извршити измену конкурсне 
документације у погледу горе наведеног услова. 
 

ПИТАЊЕ 2:  

 
Нигде у ЈН није специфицирано нити предвиђено шта се ради са челичном конструкцијом 
крова и осталим елементима од челика и лима. По Закону сте били дужни да наведете да ли 
је потребно одвожење демонтираних челичних делова на рециклажу, да ли је потребна 
потврда о рециклажи одвежених елемената и на чији терет тј. трошак иде рециклажа. 
 
 

ОДГОВОР 2:  

 
Потребно је одвожење демонтиране челичне конструкције крова и осталих елемената од 
челика и лима, на место по избору понуђача. Није потребна потврда о рециклажи одвежених 
елемената. 
 
 

ПИТАЊЕ 3:  

 



  

У предметној ЈН се не тражи потврда о обиласку објекта од стране понуђача како би се 
понуђачи на терену и самом објекту уверили у обим реконструкције и адаптације. Да ли је 
ова потврда неопходна или не? 
 
 

ОДГОВОР 3:  

 
 
Није неопходна потврда о обиласку објекта. 
 

 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и објавиће 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


