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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: 

 
 

 
1. Код додатних ислова, технички капацитет, захтевате 5 лиценци за 

програм AutoCAD. 
Молимо вас да уврстите у у овај захтев "или одговарајући CAD software" посто 
на трзисту постоје легални CAD софтвери разлицитих производјаца који 
испуњавају све техницке спецификације CAD софтвера као и AutoCAD. 
Захтевање искљуциво AutoCAD софтвера је фаворизовање једног производјаца 
( сто није у складу са Законом о јавним набавкама "Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, члан 10 и члан 72 став 6) у овом слуцају компаније Autodesk 
која је производјац софтвера AutoCAD. 

2. У КД на стр. 10/23 и 21/23 наведено је: „Рок за извршење услуге: 30 дана 
по озиву наручиоца или краћи рок.“ 
Захтевани пројекти конкурсном документацијом су: 

1.      Пројекат парцелације; 
2.      Урбанистички пројекат парцеле за изградњу нвог објекта; 
3.      Идејно решење за добијање локацијскиих услова; 
4.      пројекат за грађевинску дозволу; 
5.      Пројкеат за извођење. 

За извршење уговорних обавеза, које подразумевају законски деифинсане 
процедуралне активности, услови сагласности, потврђивања и осталу 
документацију надлежних органа и институција, рок од тражених 30 дана за 
извршење обавеза је немогућ. 
  
Потребно је да у КД дефинишете реалан рок или да наведете у моделу уговора 
и осталим деловима КД да на укупан рок не утичу процедуралне законске 
активности надлежних институција и органа за које пројектант није одговоран. 
 

3. У КД на стр. 12/23 у Обрасцу структуре цене пре извршених измена 
поменутог обрасца, под тачком 5. била је наведена Израда плана превентивних 
мера. Поменутим изменама датог обрасца од 17.07.2018. из Обрасца структуре 
цене је избачена Израда плана превентивних мера а додат Пројекат за извођење 
П+1. 
  
Будући да сте кадровским капацитетом тражили пројектанта који је надлежан за 
израду плана превентивних мера, поставља се питање да ли је план 
превентивних мера ипак неопходно израдити? Ако јесте потребно је допунити 
Пројектни задатак и извршити нову  измену Обрасца структуре цене. 
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4. Да ли је обилазак локације обавезан? Уколико јесте, неопходно је 
организовати још један термин за све заинтересоване понуђаче који су Позив за 
подношење понуда видели дан пре термина предвиђеног за обилазак и тиме 
спречити кршење ЗЈН. Наиме, будући да Ви законски имате рок од три дана да 
одговорите на питања, у међуверемену може да протекне рок- прође датум који 
сте предвидели за обилазак локације 
 

5. У измењеној КД на стр. 3/4 у делу који се односи на финансијски 
капацитет као начин доказивања ликвидности навели сте потврду НБС. 
  
Чл. 79 ст. 6 ЗЈН предвиђено је  да наручилац не може одбити као неприхватљиву, 
понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или КД, ако је понуђач 
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци доступни. 
  
Неопходно је да извршите измену КД у том делу и дозволите да се ликвидност 
доказује изјавом која садржи интернет страницу НБС на којој се исти подаци могу 
проверити. 
 

6. У измењеној КД на стр. 3/4 код доказивања кадровског капацитета 
навели сте да је неопходно доставити за носиоца важећих личних лиценци 
одговорног извођача радова, копије тражене личне лиценце са потврдом о 
важењу исте, издате од стране ИКС. 
  
Да ли је у питању техничка грешека или је у кадровском капацитету пропуштено 
да се као услов наведе и пројектант са извођачком лиценцом? 
  
Молимо Вас да исправите КД у том делу. 
 
 

7. Да ли се течнихчки капацитет, осим рачунима/ фактурама, може 
доказати и изјавом или потврдама или регистрационим картама издатим од 
стране добављача? 
 

 

Одговори Комисије 

1. Понуђачи могу да доставе захтеване доказе за еквиваленте, односно 
одговарајуће CAD - ове софтвера различитих произвођача.  
 

2. Рокови процедуралних активности надлежних државних органа и институција 
нису укључени у рок од 30 календарских дана, тако да за исте понуђач не може 
бити одговоран. 
 

3. Израда плана превентивних мера је неопходна, и исти је понуђач у обавези да 
достави заједно са ПЗИ. 
 

4. Обилазак није обавезан, а потенцијални понуђачи га могу извршити ради 
сагледавања локације, нови термин за  обилазак је 25.07.2018. у 10 часова 
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5. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи 
доказ одређен Законом о јавним набавјкам или конкурсном документацијом, ако 
је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни, што је и наведено у КД 
 

6. Неоходно је достављање лиценци одговорних пројектаната: 300, 310, 330, 350, 
353, као и лиценце 200 - одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, с тим да једно лице може да 
буде носилац више лиценци. 
 

7. Технички капацитет се може доказати и другим доказима ( потврдама или 
регистрационим картама), издатим од стране добављача. 

 

 

 

 

 

                                 комисија 
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