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Број: 5.2-27304 

Дана: 02.09.2019. 

 

 

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

вези са отвореним поступком јавне набавке Извођење радова на повезивању насеља 

Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала 

број 03-И/19, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

дана 19.08.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку број  03-И/19 на страни 27/103 

у оквиру кадровског капацитета као доказ испуњености услова  тражено је да се за 

дипломиране инг. грађевине доставе фотокопије захтеваних важећих лиценци  издатих од 

стране Инжењерске коморе РС и фортокопија потврда ИКС да су наведене лиценце 

важеће. 

  

Питање: 

Да ли ћемо испунити наведени услов уколико за дипломиране грађ. инж. доставимо само 

Решење о издавању лиценце за одговорне извођаче радова, јер смо у телефонском 

разговору од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добили 

информацију да издавање лиценце више није неопходно, односно да је горе наведено 

Решење сасвим довољно. 

 

Образложење:  

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за 

одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног 

извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала 

за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом. 

 

Дакле, лиценце више не издаје Инжењерска комора РС . 

 

У званичном обавештењу на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре наведено је да важење лиценци није условљено плаћањем годишње 

чланарине у Комори, тако да је чланство у комори постало добровољно. 

 

Дакле, Лиценце су важеће и без Потврде ИКС, те не може бити тражена кумулативно са 

лиценцом, јер лиценца није условљена са чланством у комори. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

У складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи личне лиценце које су 

издате у складу са претходно важећим прописима, односно лиценце које је издала 

Инжењерска комора Србије, остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово 
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одузимање у случајевима предвиђеним Законом и подзаконским актима донетим на 

основу Закона, а лица са тим стеченим лиценцама сматра се да су уписана у Регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера који води Министарство.  

 

Даље, у складу са Законом и 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, који је ступио на снагу 27. јула 2019. 

године, лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издају се у складу са 

описима стручних послова датих у Прилогу 2 Правилника, односно лиценце се више не 

издају на начин како је то било утврђено Одлуком о врстама лиценци Инжењерске 

коморе Србије, с тим што се издавање лиценци по новом правилнику односи само на 

захтеве који се подносе од дана ступања на снагу Правилника. 

 

У складу са саопштењем Министарства, важење лиценци није условљено плаћањем 

годишње чланарине у Комори. 

 

У складу са свим наведеним, доказ неопходног кадровског капацитета у погледу 

поседовања захтеваних лиценци одговорних извођача радова, из четвртог одељка 

конкурсне документације, део у вези са додатним условима, тачка 4. подтачка 1, алинеје 

1 – 3, ће бити промењен у смислу навођења ознака лиценци које су важиле до дана 

ступања на снагу Правилника, као и навођења нових одговарајућих ознака лиценци у 

складу са Правилником. 

 

С тим у вези, као доказе испуњености овог дела услова неопходног кадровског 

капацитета, потребно је у понуди доставити: 

- фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од стране  Инжењерске коморе 

Републике Србије или важеће Решење о издавању лиценце које издаје 

министарства надлежног за послове грађевинарства, просторног планирања и 

урбанизма. 

 

Наручилац ће извршити и одговарајућу измену конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ бр 2.  

 
Poštovani, 

 

molimo vas da nam pružite dodatne informacije u postupku javne nabavke broj JN 03-I/19 Izvođenje 

radova na povezivanju naselja Begeč sa vodovodnim sistemom Novog Sada (I faza), sa nabavkom i 

ugradnjom materijala. 

 

1. Naručilac je na str. 24. konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov tehničkog kapaciteta 

u okviru kog se između ostalog zahteva: 

„3.1.  да има у власништву или закупу укњижену асфалтну базу, капацитета минималано 

100т/час,  на  удаљености  до  70  км  од  центра  Новог  Сада,  мерено  путем  којим  је 

дозвољено  кретање  теретних  возила  (на  ком  не  постоји  ограничење  носивости); растојање 

ће се мерити од бетонске базе до центра Новог Сад на адреси Масарикова 17 – као меродавно за 

одређивање удаљености користиће се freeonline даљинар, који је доступан на веб сајту: 

www.maps.google.com) 

http://www.maps.google.com/
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Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити:  

•  За асфалтну базу: 

-  употребну дозволу   

-  извод из листа непокретности (или извод из земљишних књига)   

-  купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним капацитетом 

асфалтне базе  

-  изјаву понуђача (ако је понуђач власник базе),  дату под материјалном и 

кривичном  одговорношћу, потписану од стране овлашћеног лица, да је асфалтна база технички 

исправна и у функцији  

   или изјаву власника асфалтне базе – закуподавца (ако понуђач није власник, него 

је  користи  по  основу  закупа),  дату  под  материјалном и кривичном одговорношћу, потписану 

од стране овлашћеног  лица закуподавца, да је асфалтна база технички исправна и у функцији 

-  изјаву понуђача, дату  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу, 

потписану  од  стране  овлашћеног  лица  којом  се  доказује  удаљеност  базе  од наведеног 

центра Новог Сада 

-  одштампану и обележену трасу пута у складу са постављеним условима и са уписаним 

растојањем измереним помоћу веб сајта: www.maps.google.com 

-  уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе доставити и  важећи 

уговор о закупу“ 

 

Napomena: Ukazujemo naručiocu da je predmerom i predračunom radova definisana jedino pozicija 

7.05. (str. 57 konkursne dokumentacije) u kojoj figuriše asfalt, a koja glasi: 

„7.05.  Довођење постојећих коловозних конструкција у теxнички исправно стање 

Након затрпавања и набијања рова до прописане збијености и пријема од стране надзора, на 

месту укрштања са саобраћајницом извршити израду нове конструкције саобраћајнице, дебљине 

и састава као постојећа конструкција. Извођач радова водовода дужан је да пре израде коловозне 

конструкције преда атесте надзорном органу о  квалитету збијања слојева песка приликом 

затрпавања рова. Уколико постигнута збијеност одговара стандардима за израду одговарајуће 

саобраћајнице, може се приступити њеној изради. Слојеве  конструкције радити у складу са 

одговарајућим прописима, са потребним испитивањима. Обрачун се врши по метру квадратном 

изведених радова за сав рад и материјал.  

 

Магистрални вод Ø400 стац. 6+810.13-13+513.09 Футог-Ветерник-Нови Сад и секундарни 

водоводи (Ø100)  m2  200.00   

Магистрални вод Ø300 стац. 0+000.00-1+933.00 Ул. Дунавска и Ветерничка са секундарним 

водоводом (Ø100)  m2  1.860,32“  

 

Iz navedenog je jasno da je predmetnom javnom nabavkom predviđena nabavka asfalta u ukupnoj 

količini od 2.060,32 m2! 

 

2.060,32 m2 (površina kolovozne konstrukcije koja se vraća u tehnički ispravno stanje) x 0,1 m (debljina 

kolovozne konstrukcije BNS d=6 cm + AB d=4 cm) x 2,5 t/m3 (zapreminska masa asfalta) = 515,08 

tona asfalta 

 

Uzimajući u obzir tržišne cene asfala u Novom Sadu, dolazi se do podatka da je ukupna cena 

nabavke asfalta za predmetnu javnu nabavku  

 

za BNS 22: 2.060,32 m2 x 0,06 m (BNS 22 d=6 cm) x 2,4 t/m3 (zapreminska masa BNS-a) x cca 6.600 

din/t (cena BNS 22) = 1.958.128,13 din 

za AB 11:   2.060,32 m2 x 0,04 m (AB 11 d=4 cm) x 2,5 t/m3 (zapreminska masa AB-a) x cca 8.000 

din/t (cena AB 11) = 1.648.256,00 din     

http://www.maps.google.com/


 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 4 од 4  

 

Što ukupno iznosi 3.606,384,13 din, a što je 3,6 % ukupne vrednosti investicije (procenjena 

vrednost javne nabavke 100.000.000,00 din bez pdv-a) 

 

Imajući u vidu gore navedeno, smatramo da je naručilac postavljajući ovakav dodatni uslov vezano za 

asfaltnu bazu izvršio povredu čl. 76. st. 6., čl. 10. i čl. 12. Zakona o javnim nabavkama.  

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji vodovoda, a ne saobraćajnica. Sa druge strane, 

postavljajući ovakav dodani uslov, naručilac je u mnogome ograničio konkurenciju na svega dva 

ponuđača koji mogu definisati gore navedeni uslov.  

Takođe, naručilac treba da uzme u obzir da se predmetni radovi mogu uspešno i kvalitetno izvesti i 

ukoliko ponuđač kupuje asfaltnu masu od trećeg lica.  

Stoga molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije tako što će izbrisati dodatni uslov 

koji se odnosi na asfaltnu bazu, u suprotnom ćemo biti prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava. 

 

ОДГОВОР бр. 2 

 

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и у складу са истом Наручилац ће 

извршити измену Конкурсне документације 

 

  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 03-И/19 

                                                                                          


