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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуге пројектовања Културне станице на Новом 

Насељу, шифра: OП-36/2019 

 

 

Наручилац је дана 29.11.2019. године од заинтересованих лица, путем 

електронске поште, примио Захтеве за додатним информацијама и појашњењима 

конкурсне документације за јавну набавку услуге пројектовања Културне станице на 

Новом Насељу, шифра: OП-36/2019, у оквиру којих су тражена следећа појашњења и 

изнети следећи захтеви:   

 

1. Питање: „С обзиром на то да се увидом на Порталу јавних набавки може 

неспорно утврдити да наручилац Град Нови Сад - Градска управа за имовину и 

имовинско-правне послове (Матични број: 08964912, ПИБ: 109804474) није објавио 

ниједно претходно обавештење, па између осталог ни претходно обавештење за јавну 

набавку услугa пројектовања Културне станице на Новом Насељу (ОП-36/2019), 

молимо вас за објашњење због чега наручилац, одређивањем рока за подношење 

понуда који је знатно краћи од законом прописаног минималног рока, грубо крши 

одредбе Закона о јавним набавкама и тиме онемогућава понуђачима да припреме и 

поднесу понуду, јер немају довољно времена за прибављање захтеване документације и 

средстава финансијског обезбеђења.“ 

Одговор: Наручилац је дана 17.10.2019. године, у 15 часова и 19 минута 

објавио претходно обавештење за ову набавку (шифра документа 2516675). Исти 

документ је наведен у првом пољу позива за подношење понуда, на Порталу јавних 

набавки,  а наведеном документу се може приступити и путем линка у истом пољу 

(тако што се кликне на слику мале лупе поред назива набавке). 

2. Питање: „Као кадровски капацитет наводите да је потребна лиценца 300 (која 

покрива израду 0-главне свеске и 1.свеску архитектуре), док у структури цене понуде 

наводите и израду осталих свезака, које су саставни део израде пројектно-техничке 

документације од ПГД-ПЗИ, за које су потребне и друге стручне инжењерске лиценце. 

Молимо Вас за појашњење да ли су за наведене ставке потребне и друге стручне 

инжењерске лиценце?“ 

Одговор: Потребне су све лиценце које су важећим прописима прописане као 

неопходне за израду сваког од пројеката који је предвиђен структуром цене. Изменом 

конкурсне документације ће бити предвиђено да се траже све неопходне лиценце како 

не би било забуне у вези са тим. 

3. „Да ли лице са личном инжењерском лиценцом 300 мора да има уверење о 

положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта или 



је прихватљиво да уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 

координатора за израду пројекта има друго лице без поседовања наведене лиценце 

300?“ 

Одговор: Не мора једно лице имати све тражене лиценце. Важно је да понуђач 

располаже свим траженим лиценцама, односно да лица ангажована код понуђача имају 

све неопходне лиценце. 

4. „На страни 26 од 40 конкурсне документације у обрасцу структуре цене у делу 

II, ставка под бројем 13. навели сте  "10 Елаборат енергетке ефикасности објекта", а на 

страни 27 од 40 у делу IV "9 Елаборат енергетске ефикасности". У питању су два иста 

елабората, па Вас молимо да нам појасните да ли је потребно да понуђач изрази 

посебно цене за наведене услуге“ 

Одговор: Потребно је да понуђач изрази посебно цену за сваку позицију која је 

предвиђена обрасцем структуре цене иначе његова понуда није упоредива са другим 

понудама и као таква је неприхватљива. 

5. Питање: „На стр. 12/40 КД навели сте да је понуђач дужан да уз понуду, између 

осталог, достави и оригинал писмо о намери банке за издавање банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања. Будући да је процедура за исходовање оригинал писма о 

намери банке идентична као и процедура за добијање саме банкарске гаранције, за исту 

је неопходан рок од минимум 20 радних дана. Како је предметна јавна набавка на 

Порталу јавних набавки објављена дана 27.11.2019. године у 22:05 ч, те да су је 

потенцијални понуђачи могли видети тек од 28.11.2019. године, а рок за подношење 

понуда је 13.12.2019. године, то оставља рок од 11 радних дана за исходовање оригинал 

писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

Због политике банака и њихове процедуре по питању издавања банкарских гаранција и 

писама о намери, у року од 11 радних дана није могуће добити оригинал писмо о 

намери банке за издавање банкарске гаранције. Тиме се понуђач који испуњава услове 

за учешће у предметној ЈН и који је заинтересован за исту, дисквалификује из даљег 

учешћа и подношења понуде.  

Како бисте у складу са ЗЈН омогућили што већу конкуренцију, молимо Вас да 

продужите рок за достављање оригинал писма о намери за издавање банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања на мин. 20 радних дана.“ 

Одговор: Комисија, нажалост, није у могућности да прихвати овај захтев 

заинтересованог лица, јер би на тај начин, услед рокова предвиђених Законом о јавним 

набавкама и Законом о буџетском систему реализација уговора о јавној набавци 

постала немогућа. 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће 

или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне 

предлоге за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више 

квалитетних понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени 

аргументима. 
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