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Број: 5.2.-10922                                                       

Дана: 26.04.2017. 

                                                                                                  

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и 

то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и 

канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је Позив за 

подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.112013. године, а 

Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014. године 

 

Дана 24.04.2017. у 14,32 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питања везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

24.04.2017. у 14,43 часова електронским путем потврдио пријем појашњења. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У складу са одредбама члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), указујемо Вам на уочене недостатке у конкурсној 

документацији и тражимо додатна појашњења у вези ЈН бр. 32/13-С - Извођење радова у 

области водопривреде и то грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и 

објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада. 

 

1. Као услов у погледу пословног капацитета захтевате да понуђач поседује: важеће 

Решење о испуњености услова за грађење објеката, односно извођење радова за објекте 

за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, 

односно аутономна покрајина, и то са следећим шифрама: 

- За међурегионалне и регионалне објекте водоснадбевања и канализације: И 071 Г3 - 

извођење радова на хидротехничким објектима или 

- За постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима преко 15000 становника 

или капацитета преко 40 л/с: И 073Г3 - извођења радова на хидротехничким објектима. 

 

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 132/2014 од 9.12.2014. године) члан 78 став 6 гласи: "У члану 133. Тачка 7) мења 

се и гласи: „7) међурегионалних и регионалних објеката водоснабдевања и канализације, 

постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200 л/с и постројења за 

пречишћавање отпадних вода капацитета преко 200л/с;” 

 

То практично значи да надлежно министарство више не издаје грађевинске дозволе за 

пречишћавање отпадних вода капацитета преко 40 л/с, него за пречишћавање отпадних 

вода капацитета преко 200 л/с, што значи да је овако постављен услов у супротности са 

одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Молим Вас да у складу са напред наведеним измените конкурсну документацију тако 

што ћете избацити из додатних услова захтев да понуђач поседује решења под шифром 

И 071 Г3 или И 073 Г3 и тако ускладите конкурсну документацију са позитивноправним 

прописима Републике Србије, у овом случају Законом о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 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 и 145/2014)  

http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/zakonOIzmenamaIDopunamaZakonaOPlaniranjuIIZgradnji2014.pdf
http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/zakonOIzmenamaIDopunamaZakonaOPlaniranjuIIZgradnji2014.pdf
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ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Предметни поступак јавне набавке се спроводи у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама из 2012. године објављеним у „Сл. гласнику РС“ бр. 124/12, а у вези са чланом 

88. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама из 2015. године објављеним 

у „Сл. гласнику РС“ бр. 68/15. 

 

С тим у вези, сви дати услови у конкурсној документацији су по свом предмету 

оригинални услови постављени први пут у конкурсној документацији из 2013. године и 

том смислу нису мењани. Ажурирање услова је до сада извршено само као временско 

ажурирање услова у складу са Одлуком број 5.2.-23813 од 22.09.2016. године.  

 

У складу са наведеним, а имајући у виду измене Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 

50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), одредбе Правилником о начину, 

поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце 

за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску 

дозволу издаје Министарство, односно Аутономна покрајина, као и условима за 

одузимање тих лиценци („Сл. гласник РС“ 24/15), као и чињеницу да су захтеви у погледу 

поседовања важећег Решења Министарства са шифрама И071Г3 и И073Г3 постављени у 

предметном квалификационом поступку алтернативно, Наручилац ће извршити 

одговарајуће ажурирање услова за признавање квалификације у предметном поступку 

јавне набавке, као и пратећу измену конкурсне документације у смислу што ће и даље 

остати додатни услов  да подносилац пријаве поседује Решења под шифром И071Г3 или 

И073Г3, али усклађен са позитивноправним прописима Републике Србије, у овом 

случају чланом 133. тачка 7) Закона о планирању и изградњи и наведеним Правилником. 

  

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу који се односи на основ 

располагања техничким капацитетом. 

 

У конкурсној документацији захтевате да понуђач има у власништву или лизингу 

захтевани технички капацитет. 

 

Молимо Вас да не вршите дискриминацију по основу права располагања и да као доказ 

о располагању захтеваног техничког капацитета дозволите и закуп (уговор о закупу) 

 

На овај начин кршите члан 10 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). 

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

Предметни поступак јавне набавке се спроводи у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама из 2012. године објављеним у „Сл. гласнику РС“ бр. 124/12, а у вези са чланом 
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88. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама из 2015. године објављеним 

у „Сл. гласнику РС“ бр. 68/15. 

С тим у вези, сви дати услови у конкурсној документацији су по свом предмету 

оригинални услови постављени први пут у конкурсној документацији из 2013. године и 

у том смислу нису мењани. Ажурирање услова је до сада извршено само као временско 

ажурирање услова у складу са Одлуком 5.2.-23813 од 22.09.2016. године.  

 

У вези са постављеним питањем, Наручилац ће извршити одговарајуће ажурирање 

услова за признавање квалификације у предметном поступку јавне набавке, као и 

пратећу измену конкурсне документације у смислу предвиђања закупа као дозвољеног 

начина располагања захтеваном опремом и возилима. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С   

 

Доставити: 

- Наслову 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“                                

                                                                                          


