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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 24/18 УСЛУГЕ 

ПРОЈЕКТОВАЊА (Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк , 

Социјална инфраструктура – градска пијаца) 

ПИТАЊA: 

 

1. Поштовани,  

Увидом у тендерску документацију БРOJ 24/18 , уочили смо да у оквиру додатних услова, у 

следећим поглављима изостају лиценце 373 :  

БРOJ 24/18 5.1.2.3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом : Партија 2 -Социјална 

инфраструктура-парк : Под неопходним кадровским капацитетом се подразумева да понуђач има 

у сталном радном односу :  

 најмање два лиценцирана дипломирана инжењера, од којих најмање: - 1 запосленог дипл. 

инжењера архитектуре са лиценцом 300, - 1 запосленог дипл. инжењера електротехнике са 

лиценцом 350, Не споримо потребу конкретног ангажовања наведених инжењерских струка.  

Међутим, како је предмет јавне набавке уређења простора испред зграде општине (у случају ЈН 

БРOJ 25/18) и парк (у случају ЈН БРOJ 24/18), на изради таквих пројеката апсолутно је неопходно 

учешће инжењера пејзажне архитектуре који поседују лиценцу 373. 

У овом случају реч је о објектима пејзажне архитектуре, а учествовање пејзажних архитеката у 

оваквим пројектима је од пресудног значаја за очување и унапређење њиховог културно-

историјског, социјалног и визуелног идентитета, као и за проналажење најбољих пројектних 

решења која ће на неспорно компетентан начин третирати њихово даље коришћење и одржавање. 

Као додатну аргументацију нашег става, у прилогу вам достављамо опис лиценце 373 

Инжењерске коморе Србије. Очекујемо да ћете наше мишљење прихватити као добронамерно и 

утемељено, као и да ћете у складу с њим кориговати и допунити кадровске услове за предметну 

јавну набавку. У супротном, бићемо принуђени да Републичкој комисији поднесемо Захтев за 

заштиту права понуђача, у скаду са одредбама Закона о јавним набавкама и вашој правној поуци 

(Заштита права понуђача)., као и да исто предложимо свим нашим члановима и привредним 

субјектима заинтересованим за ову јавну набавку . 

 

 

 

 

 



 ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

Наручилац остаје при додатним условима из конкурсне документације јер је у предметном 

поступку поступио у складу са чланом 76.ЗЈН и одредио додатне услове који не 

дискриминишу понуђаче а у логичкој вези су са предметном набавком. 

Наручилац није поступио супротно члану 10.ЗЈН и чл.12.ЗЈН, јер циљ Наручиоца није да 

ограничи конкурентност или да дискриминише потенцијалне понуђаче, већ да закључи са 

квалитетним и квалификованим понуђачем. 

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао додатни услов у циљу квалитетног и 

благовременог извршења радова из предмета набавке.'' 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 24/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА 

(Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк, Социјална 

инфраструктура – градска пијаца) 

Датум: 09.03.2018 године 


