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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe је , у писаном облику, за ЈНМВ 78-18 III Израда 

пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама 

поставило  наручиоцу следеће питање: 

 
Питање 1 У КД на стр. 7/24 у делу који се односи на технички капацитет навели сте као услов 

да понуђач мора да располаже са Acrobat adobe програмом- мин. 2 ком.  

Програм Acrobat adobe служи прегледу и измени PDF фајлова и преносу електронских 

докумената у неизмењеном облику. Сходно наведеном, не служи у процесу израде техничке 

документације, нити утиче на квалитет и израду финалног документа. 

Будући да је овакав услов супротан чл. 76 ст. 6 јер поседовање/ располагање предметним 

програмом није у логичкој вези са предметом ЈН, а то је израда пројектно техничке 

документације, молимо Вас да овај услов избаците из конкурсне документације.  

На страни 7 од 24 у Измењеној конкурсној документацији у оквиру г) Довољног 
техничког капацитета између осталог стоји и да: „Да понуђач има у власништву или на 
раполагању следеће програме: 
Microsoft office - минимум 5 
Acrobat adobe - минимум 2 
 
Питање 2: Зашто захтевате софтwаре Microsoft Office када на трзисту постоје и други 
комплементарни / идентицни софвери који су бесплатни. Таквим захтевом наруцилац ЈН 
"ограницава конкуренцију" сто је против закона. Из тог разлога тражимо да се овај услов 
избаци. 
Сто се тице Acrobat adobe програма, он апсолутно нема никакве везе са предметном 
јавном набавком посто његове функције покрива пуно програма који постоје на трзисту и 
опет су бесплатни. Ацробат адобе може да се тражи као додатни услов за јавну набавку 
чији је предмет дизајн или графицка припреме, где се захтевају одредјене карактеристике и 
"квалитет", али за израду техницке документације, не постоји ни један разлог да буде услов. 
Из тог разлога тражимо да се овај услов избаци. 
 
Питање 3: Који је број парцела које ће бити неопходно обухватити пројектом парцелације и 
колика је њихова величина? 
 
Питање 4: Чија је обавеза израде катастарско топографског плана тј подлоге за израду 
тражене документације? 
 
Питање 5: Ко сноси трошкове прибављања услова надлежних организација у поступку 
израде урбаништичког пројекта? 
 

Одговори Комисије 

1 и 2: Из конкусне документације ће бити избачени услови везани за Microsoft office и Ацробат 
адобе  
 
3: Предметна парцела је 629/9 К.О. Панчево, величине 10 ари 

4: Понуђач има обавезу израде катастарско топографског плана, тј. подлоге за израду тражене 
документације. 
 
5: Трошкове прибављања услова надлежних институција у поступку израде урбанистичког 
пројекта сноси Наручилац, а понуђач има обавезу да их у име и за рачун Наручиоца прибави. 
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