
 

 

 

 

 
Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
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 Предмет:   Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације 

 

 

    

 

Дана 13.04.2017. године путем мејла примили смо захтев заинтересованог лица 

за појашњењем конкурсне документације ( допис именован као ''Уочени недостаци и 

неправилности у конкурсној документацији'' )  у отвореном поступка јавне набавке - 

набавка радова  - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 

путевима ван града, редни број јавне набавке 11/Р-2017, заведен код наручиоца ЈП 

''Градац'' Чачак под бројем 189/2017-ЈН од 18.04.2017. године. 

 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

''Поштовани, 

 

 

Сходно члану 63.ставу 2. ЗЈН молимо наручиоца да размотри наше приговоре на 

додатне услове из конкурсне документације и омогући већу конкуренцију: 

 

Прописивањем додатних услова на странама 12/62 и 13/62: 

Неопходан кадровски капацитет: 
                                                                                                                                          

Да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, односно после 05.04.2017. годин: 

  

1 ( једног ) дипломираног инжењера саобраћаја ( планирани одговорни извођач 

радова - одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације ) са одговарајућом 

лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 470 ) и 

доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета 
 

или 
 

1 ( једног ) инжењера специјалистичких струковних студија саобраћаја                
( планирани одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним 

студијама, саобраћаја у друмском и градском саобраћају ) са одговарајућом 

лиценцом               ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 

770 ) и доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета 

 

или 
 

1 ( једног ) инжењера саобраћаја ( планирани одговорни извођач радова - 

струковни инжењер саобраћаја у друмском и градском саобраћају ) са 

одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца 

ИКС број 870 ) и доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца 

подноси члан Инжењерске коморе Србије и да одлуком Суда части издата 

лиценца није одузета 
 

или 
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни 

извођач радова - одговорни извођач саобраћајница ) са одговарајућом лиценцом      

( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 415 ) и доказом да 

је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске 

коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета 

 

или  
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни 

извођач радова - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 



грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње ) са одговарајућом 

лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 412 ) и 

доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није 

одузета 

 

или  
 

1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера ( планирани одговорни 

извођач радова - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе 

Србије ( Лиценца ИКС број 410 ) и доказом да је наведени носилац лиценце 

чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком 

Суда части издата лиценца није одузета 

 

или  
 
 

1 ( једног ) грађевинског инжењера ( планирани одговорни извођач радова - 

одговорни извођач грађевинских радова на објектима нискоградње ) са 

одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца 

ИКС број 812 ) и доказом да је наведени носилац лиценце чија се лиценца 

подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата 

лиценца није одузета 

 

Наручилац је начинио битну повреду члана 76.става 6. Закона о јавним набавкама, 

којим је прописано да наручилац одређује услове у поступку јавне набавке тако да 

ти услови не дискриминишу понуђаче и у логичкој су вези са преметом јавне 

набавке.Имајући у виду да је за реализацију предметне јавне набавке довољан 

један одговорни извођач са лиценцом 470, прописани услови кадровског 

капацитета нису у складу са наведеном одредбом ЗЈН.Наручилац је неоправдано 

сузио конкуренцију међу понуђачима и дискриминисао оне понуђаче који 

наведени кадровски капацитет немају, пошто је за обим посла из предмета јавне 

набавке довољан један одговорни извођач радова са лиценцом 470.Оваквим 

својим поступањем наручилац је повредио чл.10.Закона о јавним набавкама  којим 

је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне  набавке омогући што је  

могуће већу конкуренцију и да не сме ограничавати конкуренцију прописивањем 

дискриминаторских услова, а самим тим и чл.12. Закона о јавним набавкама којим 

је дефинисано начело једнакости понуђача.У поступцима јавних набавки  

прописивање додатних услова има за циљ  доказивање способности понуђача да , 

с обзиром на карактеристике сваког конкретног предмета јавне набавке ,у истој 

учествује.Важно је да понуђач докаже да располаже са довољно капацитета и да 

може успешно реализовати предметни поступак јавне набавке а конкретна јавна 

набавке се може реализовати и са флексибилнијим условима кадровског 

капацитета, а наручилац свакако може активирати средство финансијског 

обезбеђења уколико понуђач не испуни своје уговорне обавезе. 



У складу  са наведеним  молимо Вас да у овом делу измените конкурсну 

документацију тако што ћете омогућити већу конкуренцију и на тај начин 

поступити у складу са основним начелима у поступцима јавних набавки. 

 

 

 

На страни 10/62 конкурсне документације  у делу Пословни капацитет наведено 

је: 

Напомена: Потврда мора бити издата на прописаном обрасцу ( Образац 6 из 

конкурсне документација „ Потврда за референце“ ). 

 

Молимо Вас да измените овај услов и дозволите да се достави копија потвреде 

коју је издао наручилац обзиром да је то у складу са чланом 79.Закона о јавним 

набавкама којим је прописано да се докази могу достављати у неовереним 

копијама и имајући у виду да су неке Дирекције у процесу ликвидације и да им 

статус још увек није решен.Наручилац свакако има могућност да у складу са 

чланом 93.Закона о јавним набавкама тражи додатна појашњења у поступку 

оцењивања понуда, уколико има одређене недоумице. 

 

 

На страни 13/62 у делу кадровски капацитет наведено је: 

Фотокопије радних кљижица заједно са одговарајућим обрасцима Фонда 

ПИО - М обрасцима ( лиценце и раднике који ће бити ангажовани на извођењу 

радова из предмета ове јавне набавке ). 

 

 

Молимо Вас да уклоните услов за достављање фотокопије радне књижице. Радна 

књижица као документ престао је да важи од 1. јануара 2016. године, будући да се 

сви подаци из ње могу наћи у електронској форми  у Централном регистру 

обавезног социјалног осигурањаа, у Републичком  фонду за пензијско инвалидско 

осигурање ( ПИО ) , те је она постала непотребна, застарела и представља вишак 

папирологије који се укида. М образац је сасвим довољан доказ да  послодавац  

уредно испуњава своје обавезе према запосленим лицима. 

 

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију у складу са Законом о 

јавним набавкама и основним начелима  у поступцима јавних набавки, како не би 

дошло до подношења захтева за заштиту права и беспотребног одуговлачења 

поступка јавне набавке.Молимо наручиоца да одговоре на уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији и указивања наручиоцу на 

неправилности и недостатке из конкурсне документације објави у законом 

предвиђеном року.'' 

 

 

 

 

 



 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак Вам 

доставља следеће одговоре: 
 
 

1. Што се тиче приговора заинтересованог лица који се односе на додатни 

услов - неопходан кадровски капацитет а посебно тврдње да је наручилац 

сузио конкуренцију приликом одређивања лиценци за одговорног извођача 

радова, Комисија за јавну набавку оцењује овакве тврдње заинтересованог 

лица као неосноване а из разлога који следе у даљем тексту. По оцени 

Комисије за јавну набавку, заинтересовано лице је очигледно превидело 

чињеницу да је наручилац управо из разлога обезбеђења што веће 

конкуренције одредио неколико лиценци за одговорног извођача радова и 

приликом набрајања користио реч „ или“, дакле алтернативно, из чега следи 

закључак да у конкретном поступку јавне набавке може учествовати сваки 

понуђач који има у радном односу на неодређено или одређено време, 

или по другом правном основу радно ангажована лицa, минимум једног 

одговорног извођача радова, са једном од наведених лиценци. 

Дакле, јасно је да је оваквим алтернативно постављеним условом у овом 

делу, наручилац обезбедио широку конкуренцију, јер у предметном 

поступку може учествовати велики број понуђача, што и само 

заинтересовано лице признаје јер и само користи реч „или“  у набрајању 

лиценци за одговорног извођача које је наручилац тражио конкурсном 

документацијом. 

 

2. Што се тиче примедбе заинересованог лица и молбе да у циљу доказивања 

додатног услова – пословни капацитет, наручилац измени овај услов и 

дозволи достављање потврда које издају наручиоци, Комисија за јавну 

набавку остаје при захтеву да потврда за референце мора бити издата на 

обрасцу 6 из конкурсне документације са ознаком „ Потврда за референце“. 

Наиме, обавеза наручиоца је да при састављању конкурсне документације 

води рачуна да  у што већој мери прецизира конкурсну документацију како 

би потенцијалним понуђачима било омогућено да припреме прихватљиву 

понуду у року одређеном за подношење понуда. Следствено томе, сви 

обрасци, потврде и захтеви  који се  прописују конкурсним документацијама  

морају бити у што већој мери прецизирани и униформни, чиме се у великој 

мери доприноси смањењу произвољности приликом припремања понуда, у 

супротном таква произвољност последично води  произвољности и 

различитим третманима понуда приликом стручне оцене понуда.Даље, 

заинтересовано лице се позива на чл.79.ЗЈН и могућност да се докази 

достављају у неовереним копијама, да су неке Дирекције у процесу 

ликвидације и да им статус још увек није решен. По оцени Комисије за јавну 

набавку, овакве примедбе заинтересованог лица су такође неосноване из 

разлога што  наручилац конкурсном документацијом не забрањује 

достављање доказа у неовереним копијама, у шта  се увидом у конкурсну 

документацију може уверити свако заинтересовано лице ( стр.15 конкурсне 

документације) . Што се тиче статуса наручилаца  који би требало да издају 



потврде за референце понуђачима који су за њих у одређеном периоду 

изводили радове, пружали услуге или испоручивали добра , Комисија за 

јавну набавку је става да посебно када су овакви наручиоци у поступку 

ликвадиције или им није регулисан статус, без сметње могу издавати такве 

потврде.У ситуацији када је окончан поступак ликвадације, прописи познају 

институт „ правног следбеника“ ликвидираног субјекта, који „ улази“ у 

права и обавезе правног претходника. 

 

3. Што се тиче сугестије заинтересованог лица која се односи на фотокопије 

радних књижица као конкурсном документацијом прописан доказ који је 

потребно доставити за додатни услов - кадровски капацитет, Комисија за 

јавну набавку уважава ову сугестију заинтересованог лица, из ког разлога ће 

извршити измену конкурсне документације у складу са законом. 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

  


