
Дана 22.10.2019.године , заинтересовани понуђач  доставио је захтев за измену и допуну 

конкурсне документације за јавну набавку Израда пројектне документације за реконструкцију, 

адаптацију и надоградњу фискултурне сале Медициснке школе у Ћуприји на адреси Рада 

Кончара бр. 3 Ћуприја ЈНМВ 3/2019 , односно следећа питања: 

 

Питање 1 :  

У делу документације сте ставили да је понуђач обавезан да обиђе локацију.'' Понуђач је 

обавезан да изврши обилазак локације.   

Обилазак локације ће бити организован  дана 25.10.2019. од 11 до 12 часова'' 

Овај услов је и дискриминаторски јер се зна да он служи само да би наручилац подобним 

понуђачима јавио ко им је могућа конкуренција и да би понуђачима који нису близу места 

извршења услуге отежао подношење понуде.Предмет јавне набавке сигурно не захтева 

обилазак локације, а можете ставити да обилазак локације може бити добровољан.Такође у 

пројектном задатку  или уговору може да стоји да изабрани понуђач има обавезу обилска 

локације приликом увођења у посао и пре почетка извршења уговорних обавеза.Обавезан 

обилазак је кршење закона о јавним набавкама.Из тог разлога захтевамо да избаците овај услов 

као обавезан. 

Питање 2: 

'' Потврду да није  био  у  блокади  у  претходних  12  месеци  од  дана  објављивања  позива  за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки;   

б) Уколико је понуђач предузетник или физичко лице - Потврду пословне банке о оствареном 

укупном промету на пословном текућем рачуну за претходну  обрачунску годину 2018.)'' 

Ови подаци су јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије 

https://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html и из тих разлога тражимо да се ПОтврда/Уверење 

Народне банке Србије о броју дана неликвидности изостави као доказ. 

Питање 3:  

У складу са чланом 25. Став 3., 4. И 5.Закона о привредним друштвима (''Сл.Гласник РС'' број 

36/2011,99/201,83/2014,5/2015,44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.Потребно је 

ускладити конкурсну документацију са Законом. 

Питање 4: 

''2)за кадровски капацитет:   

М Обрасци или копије радних књижица или уговори о раду за запослена или  радно ангажована 

лица сходно одредбама Закона о раду (“Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ) као и  

копије важећих личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о 

важности лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца 

лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу,  као  и  

лиценца  издата  од  стране  МУП-а  за  инжењера  за противпожарну заштиту.  '' 

Законом о раду од 1.јануара 2016.године укинута је обавеза лица која се први пут запошљавају 

да имају радну књижицу . Из тог разлога не можете да тражите радну књижицу као доказ да је 

лице засновало радни однос. 

Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6.новембра 2018. 

(https//www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopstenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-ya-

inyhenjere-arhitekte-i-prostorne)  важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине 

у Комори.Самим тим лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о 

плаћеној чланарини инжењерској комори.такође лиценце сада издаје Министарство грађевине, 

саобраћаја и инфраструктуре.Потребно је ускладити конкурсну документацију са Одлуком и 

изоставити достављање потврда о важењу лиценци издатих од стране ИКС као услов 

доказивања кадровског капацитета. 

У складу са чл.25 став 3.,4. И 5. Закона о привредним друштвима (''Сл.Гласник РС'' број 

36/2011,99/201,83/2014,5/2015,44/2018 и 95/2018) и чланом 162.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'' број 72/2009,81/2009 – испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-

одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 43/2018,31/2019 и 

37/2019 – др.закон) надлежно министарство не издаје лиценцне печате и користи се само 

електронски потпис.Из тог разлога не можете тражити да се било који документ мора оверити 

печатом имаоца лиценце. 

https://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html


Питање 5: 

''14. РОК  ЗА ИЗРАДУ И  ИСПОРУКУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 Рок за израду и испоруку пројектно - техничке документације не може бити дужи од 35 

(тридесетпет) дана од дана потписивања уговора, односно најкасније до 15.децембра 

2019.године   

    Уколико понуђени рок за вршење услуге буде дужи од предвиђеног понуда ће бити  

Одбијена''. 

Рок извршења услуге не може почети даном потписивања уговора.Рок извршења услуге може 

да почне даном увођења извршиоца услуга у посао, када се том приликом извршиоцу услуга од 

стране Наручиоца достави потребна техничка документација јер извршилац услуге не може 

отпочети извршење услуге без потребне техничке документације.Из тог разлога тражимо да се 

члан 3.модела уговора измени. 

 

У вези са постављеним питањима , Наручилац прихвата наведене примедве и  даје следеће 

одговоре: 

 

1.Што се обиласка локације тиче, наручилац врши измену у конкурсној документацији и 

избацује као обавезан услов обилазак локације и достављање одговарајуће потврде о посети 

локације. 

С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену 

конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

2.Наручилац врши измену у конкурсној документацији и из исте изоставља обавезу понуђача 

да као доказ уз понуду достављају Потврду да '' није  био  у  блокади  у  претходних  12  месеци  

од  дана  објављивања  позива  за подношење понуда на Порталу јавних набавки;   

б) Уколико је понуђач предузетник или физичко лице - Потврду пословне банке о оствареном 

укупном промету на пословном текућем рачуну за претходну  обрачунску годину 2018.)'' 

, обзиром да су ови подаци  јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије 

https://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html  

С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену 

конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

3. У складу са чланом 25. Став 3., 4. И 5.Закона о привредним друштвима (''Сл.Гласник РС'' 

број 36/2011,99/201,83/2014,5/2015,44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата, те ће 

наручилац извршити измену конкурсне документације.У складу са Правилником о допуни 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

у начину доказивања испуњености услова, додаје се нови одељак 22.УПОТРЕБА ПЕЧАТА и 

обавештење да приликом сачињавања понуде , употреба печата за понуђаче није обавезна .  

С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену 

конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

4. Наручилац као доказ за кадровски капацитет из Конкурсне документације изоставља  

обавезно достављање копије радне књижице  као и достављање потврда о важењу лиценци 

издатих од стране ИКС . С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације и измењену конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

5.Наручилац усваја примедбу и као почетак рока за извршење услуге одређује дан увођења 

извршиоца услуга у посао, када ће се извршиоцу услуга од стране Наручиоца достави потребна 

техничка документација .У складу са тим,  наручилац ће извршити и измену и члана  3.модела 

уговора. 

С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену 

конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће накнадно извршити измену Конкурсне документације и 

продужити рок за доставу понуда. 

https://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html


 

 

 

 


