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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга  

стручног надзора над радовима који су започети током 2019. године 

 шифра: ОП-20/2020 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга стручног надзора над радовима који су започети током 2019. године, 

шифра: ОП-20/2020, којим су постављена наведена питања и захтеване измене 

конкурсне документације или изнете следеће тврдње:   

 

Питање: „Поштовани,  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама упућујемо вам захтев за додатна 

појашњења у погледу услова постављених за јавну набавку услуга стручног надзора 

над радовима који су започети током 2019. године, шифра: ОП-20/2020, уз указивање 

на уочене неправилности у истој.  

1) У додатним условима у погледу кадровског капацитета на страни 6 од 31 конкурсне 

документације захтевате између осталог следеће:  

“ 3. да испуњава услов кадровског капацитета , односно да понуђач пре објављивања 

позива за подношење понуда има најмање 10 запослених или радно ангажованих лица, 

оспособљених за безбедан и здрав рад, који су у вези са јавном набавком, од којих 

најмање:  

...  

3.2. два лица која ће бити задужена за надзор над радовима над објектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње, са важећом лиценцом 310 или 410; ”  

Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког 

планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и 

лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера (Службени гласник РС", број 51/2019), Прилог 2., одређене су 

стручне, односно уже стручне области са описима стручних послова за чије обављање 

се издаје лиценца за одговорног просторног планера, одговорног урбанисту, одговорног 

пројектанта и одговорног извођача радова, тако да је прописан опис стручних послова 

које могу да обављају лица са одговарајућим лиценцама, које су издате пре ступања на 

снагу овог правилника.  

Према наведеном правилнику, лица која поседују лиценцу 310   - Одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње и 316 – 

Одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике, овлашћена су да обављају 

идентичне послове:  



“самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката 

грађевинских конструкција и грађевинске геотехнике за зграде и инжењерске објекте и 

других грађевинских пројеката, вршења стручног надзора у току грађења, као и 

техничког прегледа ”.  

Према истом пропису лица која поседују лиценцу 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње, овлашћена су да обављају следеће послове:  

“обављање послова руковођења грађењем зграда свих категорија и инжењерских 

објеката, односно извођењем радова грађевинских конструкција, инсталација и 

грађевинско - занатских радова, као и грађевинске геотехнике, вршење стручног 

надзора у току грађења , као и техничког прегледа”,  

а такође и лица која поседују лиценцу 411 – Одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, су 

овлашћена да обављају следеће:  

“обављање послова руковођења грађењем , односно извођењем радова грађевинских 

конструкција и грађевинско- занатских радова на зградама и инжењерским објектима, 

као и грађевинске геотехнике, вршење стручног надзора у току грађења, као и 

техничког прегледа”  

Осим наведеног, лица која поседују лиценцу 311 су овлашћена за следеће послове:  

“самостално обављање стручних послова израде пројеката организације и технологије 

грађења и управљања пројектима у грађењу, послова израде пројеката грађевинских 

конструкција објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, 

спратности По + П+4 + Пк чија укупна површина не прелази 2.000 м² бруто површине, 

објеката са мање сложеним грађевинским конструкцијама (распона до 12 метара), 

локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и 

канализације, извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и 

радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, као и грађевинске 

геотехнике, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа” 

Имајући у виду цитирано, као и чињеницу да ни један од објеката на којима се врше 

радови чији надзор је предмет ове јавне набавке нема бруто површину већ у од 2.000 м2 

бруто, спратност већ у од По + П+4 + Пк, као ни распоне преко 12м, захтевањем да 

лица која ћ е бити задужена за надзор имају важећу лиценцу 310 или 410 а 

изостављањем лиценце 411, наручилац врши неоправдану дискриминацију лица која 

која поседују лиценцу 311, а исто тако и 316 или 411, а која под истим условима, на 

основу истог прописа могу да обављају послове стручног надзора који су предмет ове 

јавне набавке, као и лица која поседују лиценцу 310 или 410. На овакав начин се 

директно крше чланови 10. и 12. Закона о јавним набавкама.  

У складу са наведеним, молимо наручиоца да измени конкурсну документацију како би 

иста била у складу са основним начелима Закона о јавним набавкама ( ч лан 12. Начело 

једнакости понуђача, и члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције), тако да у оквиру 

додатних услова за учешће у погледу кадровског капацитета, поред лиценце 310 или 

410 дода и лиценце 311 или 316 или 411, имајући у виду предмет јавне набавке и 

овлашћења носилаца наведених лиценци.  

2) У додатним условима у погледу пословног капацитета на страни 5 од 31 конкурсне 

документације захтевате између осталог следеће:  

„да је понуђач током претходне три године пре објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки пружио услуге стручног надзора у вредности од 

најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а. У обзир ћ е бити узети само услуге које је 



понуђач (или неко од чланова групе понуђача уколико је реч о заједничкој понуди) 

пружио непосредно (дакле, не рачунају се радови које је извео неко из групе у којој је 

понуђач био ч лан у референтном послу или неко од подизвођача)“  

Да ли ће наручилац прихватити доказ -  потврду о референцама да је понуђач у 

уговореним роковима и квалитету, самостално и непосредно пружио услуге стручног 

надзора и да се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених радова и 

поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора  за део услуга 

стручног надзора које је извршио у референтном периоду у вредности од 6.000.000,00 

динара без ПДВ-а, за уговоре чија је реализација још у току, а део услуга је несумњиво 

извршен у референтном периоду?  

 

Одговор: „Наручилац ће поред лиценце 310 или 410 прихватити и лиценце 311 

или 316 или 411, имајући у виду сродност лиценци са намером да обезбеди што већу 

конкуренцију. Наручилац ће такође прихватити уговоре чија је реализација у току, јер 

сматра да је битно да су услуге извршене, а не сам период важења уговора.“ 

 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће 

сваки захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет 

сваком оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-20/2020 


