
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 
заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству Храма Успења Пресвете 
Богородице у манастиру Грачаница, ЈН бр. 1.3.6- оп/18, са следећим питањима: 
 
 

1. У одговору на питање понуђача број 1, сте под редним бројем 4 навели: „За радове који 
су предмет ове јавне набавке није потребно да понуђачи поседују лиценцу за грађење 
објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство за послове грађевинарства 
(тзв.велику лиценцу) коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, с обзиром на то да се у овом поступку јавне набавке не ради о 
извођењу радова за које се прибавља грађевинска дозвола, о чему је Министарство 
животне средине и просторног планирања, Сектор за грађевинарство, инвестиције и 
грађевинско земљиште дало своје мишљење број   Сл/2010 од 20.09.2018. године“. 
 
Молимо Вас да објавите мишљење број Сл/2010 од 20.09.2018. године (претпостављамо 
да је грешка у навођењу датума и/или године) на које се позивате у појашњењу. 
 

2. У одговору на питање понуђача број 1, сте навели: „продужени уговорени рок за који је 
закључен Анекс уговора из члана 7. Модела уговора не сматра се уговореним роком у 
смислу члана 8. Модела уговора.“ 
 
Молимо Вас да нам појасните Ваш одговор, с обзиром да сматрамо да уговорени рок из 
члана 8. Модела уговора обухвата и продужени рок из члана 7. Модела уговора. Наиме, 
уговорени рок се према одредбама Модела уговора може продужити услед околности 
које се нису десиле због кривице добављача (елементарне непогоде, виша сила, 
вишкови и додатни радови, измена пројектне документације по налогу Наручиоца...), те 
би било нелогично и без основа да добављач плаћа пенале, односно уговорну казну због 
околности на које није утицао нити могао да утиче.“ 

 
 
 
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку бр. 1.3.6-оп/18 даје следеће одговоре: 
 
 

1. У поступку израде одговора дошло је до грешке у навођењу године када је  
Министарство животне средине и просторног планирања, Сектор за грађевинарство, 
инвестиције и грађевинско земљиште дало своје мишљење. Наиме, уместо „2010.“ 
наведено је „2018.“ 
У прилогу овог одговора је наведено мишљење. 

2. Прихвата се сугестија подносиоца захтева за појашњење конкурсне документације за 
јавну набавку бр. 1.3.6-оп/18, те се продужени уговорени рок за који је закључен Анекс 
уговора из члана 7. Модела уговора сматра уговореним роком у смислу члана 8. Модела 
уговора. Уколико се уговорени рок продужи на начин како је предвиђено чланом 7. 
Модела уговора, не примењују се одредбе члана 8. Модела уговора које се односе на 
уговорну казну. 
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PEilY6JllPIKH lABO,Ll 3A 3AWTIITY CilOMEHHKA KY JITYPE 

6EOrPN( 

PuocJiasa fpyjulia 11 

y Be3H earner 3aXTeBa O)]. IO. cemeM6pa 2010. ro,.QJrne, l(OjHM TpaJKMTe O)]. OBOr MHHJ.{CTapCTBa 

Ml:iUJJbCIM y BC3H ca npHMCHOM nojeJIHHHX o.npe.u6H 3aKOHa O IIJlaHHpaH.y H H3rpa.rut,H (,,CJJy)K6eHH 

rnaCHHK PC", 6p. 72/09 H 81/09-HcnpaBKa), O,D;HOCHO ,n;a JIH je HeOTJXO.AliO .n;a H3Boljaq pa,rwaa Ha 

IlOCJIOBHMa KOH3epBaQHje, pecTaypa[.\Hje H peBHT8.JJH3B.QHje KymypHHX .n,o6apa O)]. H3Y3CTHOr :rnaqaja 
f!OCeJ.tyje T3B. BCJIHK)' JIHUeHuy 3a H3BOljeH>e rpaljeBHHCKHX pa,uoea Ha o6jeKTHMa 3a Koje rpa1)eeHHCKY 

,[103BOJIY 1n.r1aje MHHHHHCTapCTBO HMJTC>K'i,O 3a IIOCJIOBe rpa~eB.HHapcrna, 06aBeI1ITaBaTe ce CJie,n;etie: 

qnattoM 133. craB 2. ra1IKa 9) 3noaa nponHCaHo je Jta .Zia rpa~eBHHcKy )].oseony 3a H3rpa,u,H.y 
KymypH.11x )].o6apa o,n myJeTHor JHaqaja 11 H>HXOBOj 3aumdieHoj oKomnm ca jacHo o,n;peljeHHM 

rpaHHUaMa KaTacTapCXHX napuena, H Ky1rrypm1x .1106apa ynHCaID!X y JlHCTY CBeTCKe xymypHe H 

npupo.r1He oawnme H o6jeKaTa y 3aumrheHJ,JM noJlpy'ljHMa y cKJia,a,y ca aKTOM o JawTHnr xymypHHX 

,11o6apa (OCHM ripeTaapaH.a Jaje.D,HH'-IKHX npocTOpHja Y CTaH, 0.ll.ROCHO noCJlOBHH npocrop y 3aIIIWheHoj 

01<0J1l{HH KymypHHX ,!looapa O.ll HJY3eTHor 3Ha11aja n Kyn,ypHm< zto6apa ynHcaHHx y JlHcTy caeTcKe 

1<y11Typue 6aUJTl-1He), Kao H o6jeKaTil y rp~rm1uaMa Hau.110HaJIHor nap1<a H o6jexaTa y rpaHHUaMa 3arnnlTe 

3aWTHfleHor npHpOJViOr ,ZIOOpa 0.ll. ll3)'3eTHOr 3Ha'laja (OCHM nOpo,llH"lHHX CTaMOeHHX o6jeKaTa, 

IlOJhOnpHBpe,llHHX H Cl<Ol:fOMCKHX o6jeKaTa I{ H,HM8 noTpe6Hl1X o6jexarn HHtppacrpyKType, KOjH ce rpa.ne 

y ceJTHMa), y CRJia,ny ca3aKOHOM, H3,naje MHHlfCTapCTBO B.:l,ll.Jie:>KHO 3a ITOCJ10Be rpaljeBHHapctsa. 

Pl 
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0,D,pe,ll,60M 'iJlaHa 145. HCTOr 3aJCOHa npe.zt.BRijeHo j e )lace H3BO~elbe pa.zl.OBa Ha mraeCTHU!iOHOM 
onp)l{aBaH,y o6jeI<Ta H yKJia11,a11,y npenpeKa Ja oco6e ca HHBaJIH,D,HTeToM, 8,!l;amaqHja, caHaqnja H 

npoMeHa HaMe1:1e o6jeKTa 6e3 H3rsoljeH>a rpa~eBHHCI<:HX pa,n:oaa, O.!UfOCllO npoMeHa HaMeHe o6jeKTa, Bprne 
Ha OCHOBY pernelba KOjHM ce O,!l,OOpaBa H3B01}elbe THX pa,noBa, O)J,HOCHO npoMeHa HaMeHe o6jel:<'ta, lCOje 
H3JI.aje opraH Hll,!l;ne:>KaH Ja H3,n,aeaa,e rpaljesmtcice J:103Bone. MCTHM 'illaHOM nponucaHo je ,l\a ce 3a ose 
Ha o6jeKTHMa OJI. KYJl'I)'pHO-HCTOpHjCKOr 3ua11aja ~ o6jeKTHMa 3a Koje ce npe OOHOBe (peCTaypa1.utje, 
KOH3eps~uje, peBHTaJIH33.UHje) lUlH an:am:ami:je, MOpajy ll:3,llaTM KOH3epearopcKH ycJIOBH, IlO)lfJOClf H 
carnacHOCT opraHa, O,nlfOCHO oprattH:JauHje liaJl:Jle)J(He 3a llOCJIOBe 3alllTHTe lCYJITYPHX .n.o6apa, Ha H,!l,ejml 
O,llHOCHO rna,nU.f npojeKaT, 

lfay3eTHo, npeMa 0.1\pe.n.6u oeor 1rnaHa no 3axTeBHMa Ja wmaBafbe pellleaa o o.n;o6pel::hy 3a 
H3BOtjelbe pll,!l;OBa Ha HHBeCTHl.lHOHOM O,llp)l(aBalby, a,n,amauHjH H caHauHjH y 3aWTHheHoj OKOmHm 
KymypHHX .n.o6apa 0,LJ, H3y3eTHOr 3Haqaja H KYJITYPHHX .n;o6apa ynHCaHHX y Jhrcry cseTCI<e KyJrrypHe 
6aumrne, pewaea ua,D,Jie,teHH oprau je,llnttu~e .llOJ(llJiee caMoynpaee ea 'IRjoj TepHTOpHjH ce 
HaJia3H npeAMeTBR 06je1a1T. 

HMajyhu y BHJtY HaBe,D,eHe O.l\pe~6e; xao H o.n.peJt6e npaBHJIHHKa KOjHM je 6nmKe nponucaHo 

11Masatbe m1ue.aue 3a H3pa.z,.y rexJrn"llC;e .uo1ey-MeHrau0je 11 Ja rpaljelbe o6je1a1Ta 3a Koje rpaljeBHHCKy 

JJ,mB011y H3,!l,aje MHHHCTapCTBO, OJ{HOCHO ayTOFIOMHa noicpajtrna MHlllJl,eH,a CMO J{a 3a H3BO~elbe pa,noaa 

Ha pecrnypaQHjH, KOH3epaall,HjH, pea1HaJUf3aUHH, aJIH !J Ha a.namaQHjH H caHauHjH 1<y1rrypHHX .n.o6apa, 

l13BOlja1111 pa.n,oea (npHBpe){HO .n.pynITBO, O)J,HOCHO .zt.pyro npaBHO JlHUe) KOje aHrIDK)'je Peny6JIH'Il<H 

3aBOA 3a 3aWTH1'Y cnoMeHHKa lCymype He MOpajy HMam JlHUeHey MHHHC1'apC1'Ba 1Inl1 ayTOHOMHe 

nOKpaj11tte, c ot53upoM .na ce tte pa.nH y KOHKpeTHOM cJiy11ajy o H3BO~eH.y pan:o:sa 3a KOje ce np,16aa.n,a 

rpaljee11HcKa ,D,OJBona. HaHMe, o,wosapajylia rrttQeHua ce H3.ll.aj e, carnacHo noMeHyTOM no.n3aKOHCKOM 

aKTY, CaMO 3a H:3pa,D,y TeXHH'fKe JI.OK)'MeHTaJ.\Hje H 3a rpal)ett>e oojeKaTa :3a Koje rpal)eBHHCKY .!103BOJiy 

H3l(aje MHHHCTapCTBO, 0.llHOCHO ayTOHOMHa no1<paj1rna. 

C nomroaaH>eM, 

P2 


