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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-11/17-IV, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-11-3/17-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у отвореном поступку јавне набавке кроз оквирни споразум бр. 404-11/17-IV 

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. 

МАРЂЕЛОС 

Дана 18.04.2017. године, два дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у 

предметном поступку јавне набавке, наручилац је запримио допис под називом: Додатне 

информације и појашњења у вези са припремањем понуда, послат електронском поштом 

дана 13.04.2017. године у 20.06 часова те комисија даје одговор на указане примедбе. 

ПИТАЊЕ 

 Увидом у конкурсну документацију за набавку број 404-11/17- IV услуге извођења 

хидрограђевинских радова на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације к.о. 

Марђелос уочили смо одређене недостатке који могу неповољно утицати на конкурентност 

заинтересованих понуђача а тиме и на одабир извођача-доделу уговора о извођењу предметних 

радова. Уочени недостаци се могу довести у везу са чланом 10. и чланом 76.-посебно став 6 

који гласи " Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 

дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке" 

Коментар на услове за учешће у поступку 

1.Обавезни услови понуђача прописани чланом 75 Закона о јавним набавкама 

-Услов бр.4-чл 75 став 1, тачка 5 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне    

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

-Доказ- Решење Републичког геодетског завода да понуђач може да изводи геодетске радове из 

члана 12. Закона о државном премеру и катастру  

Коментар: 

Овај услов никако не може да егзистира за радове који су предмет јавне набавке -извођење 

хидрограђевинских радова. Ово може бити услов за израду Програма комасације и послова 

државног премера који нису предмет јавне набавке 

Предметни радови по овој јавној набавци-хидрограђевински радови на уређењу 

пољопривредног  земљишта представљају радове на мелиорационим системима за 

одводњавање и наводњавање 

Као такви дефинисани су Законом о водама као посебним програмом у погледу Закона о 
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јавним набавкама чл 75, став 1 тачка 5 

Законом о водама ("Сл. гласник РС"број 30/2010) у чл.12 дефинисани су услови у области 

техничко технолошке опремељености и организационе и кадровске оспосбљености за 

обаваљање послова из области управљања водама. 

Такође је дефинисано да ове услове анализира Министарство пољопривреде-Дирекција за воде 

Републике Србије и о томе издаје одговарајућу дозволу-лиценцу за радове на водним 

објектима у које спада и каналска мрежа и објекти на њој-пропусти (мелиорациони системи). 

Радови који су предмет ове јавне набавке су у директној вези са тачком 1,3,5 и 6 решења о 

издавању дозвола, тј.лиценце за обављање послова у области управљања водама. 

Закључак: 

Свакако је потребно уклонити обавезан услов Решење Републичког геодетског завода као 

непримерео за конкретан предмет и предмер ове набавке (тарупирање шибља, сеча дрвећа, 

вађење пањева, израда армирано бетонских пропуста, бетонски радови....) 

Такође, сходно члану 75. став 1, тачка 5 наручилац може уместо претходног неодговарајућег 

ставити као обавезан услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предемт јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

чл.75. став 1, тачка 5. 

 

Доказ: 

Решење Министарства пољопривреде-Републичке Дирекције за воде о издавању лиценце за 

послове у области управљања водама према члану 112. Закона о водама ("Сл. гласник РС" број 

30/2010) 

Прилог: Пример Решања Министарства пољопривреде 

2.Додатни услови понуђачима прописани чланом 76 Закона о јавним набавкама 

Имајући у виду поменути члан Закона о јавним набавкама посебно став 6"... Наручилац 

одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке"уочен је следећи недостатак: 

Услов бр.1-Пословни капацитет.. да је понуђач у периоду од претходне три календарске године 

(2014., 2015. и 2016.) урадио Програме комасације за најмање две катастарске општине, за које 

је сагласност дало и прихватило Министарство пољопривреде 

Овај услов је потпуно непримерен предмету јавне набавке-Извођење хидрограђевинских 

радова који су дефинисани спецификацијом радова-предмер радова 

Израда програма комасације је била предмет неке раније спроведене јавне набавке у којој је 

овај услов био примерен и логичан. Сада , када је реч о извођењу хидротехничких радова овај 

услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке чл.76 став 6. 

Предлог: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом у периоду од претходне 

три календарске године (2014-2016), да је у уговореном року успешно и квалитетно извршио 

радове на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом 

подручју, у најамње једној катастарској општини и остварио укупан приход у кумулативном 

износу од  ( процена наручиоца) динара. 

Доказ: списак о референтним набавкама и потвра наручиоца 

Услов бр.2-Технички капацитет 

-Наведена опрема којом понуђач треба да располаже такође није у логичкој вези са 

хидрограђевинским радовима и више се односи на радове на изградњи саобраћајница и 

аутопутева. 

За извођење предметних радова референтна механизација могу бити: багери са стандардном и 

дугом стрелом, булдозери, тарупи за чишћење шибља и растиња, камион кипер, пумпа за воду-

мобилна, теренско возило, путничко теретно возило-путар. 

Предлог: Да понуђач располаже довољним техничким капацитетима, да поседује у власништву 
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или по неком другом основу (уговор о закупу, лизинг..): 

минимлано 2 багера са стандардном стрелом, један багер са дугом стрелом дихвата 18м, два 

булдозера, два камиона кипера, 3 тарупа за уклањање шибља и растиња који се монтирају на 

багер, мобилна пумпа за црпљење воде капацитет 60л/с-1 ком; капацитет 10.000 л/м-1 ком, 

капион пута-3 ком, тереноско возило-лада нива-3 ком. 

Доказ:Техничку опремељеност понуђач доказује фотокопијом пописне листе са стањем на дан 

31.12.2016.године, уговором о лизингу, уговором о закупу. 

Услов бр.3-Кадровски капацитет 

3.1.у овом услову јављају се кадрови који нису референтни за хидрограђевинске радове-нису у 

логичкој вези са радовима који су предмет јавне набавке и то-дипломирани инжењер грађевине 

са лиценцом 316. Ова тражена лиценца је одгворни пројектант грађевинске геотехнике-

достављено у прилогу 

Обзиром да се ради о извођењу хидротехничких радова никаква лиценца за одгворног 

пројектатна не може бити референтна па ни ова 316 јер радови немају додира са геотехником. 

дипломирани инжењер геодезије са важећом Лиценцом РГЗ-а првога реда и важећом лиценцом 

Инжењерске коморе Србије, број лиценце 372 и 471; ( морa бити уписан на решењу РГЗ-а) и 

једног дипломираног пољопривредног инжењера, смер мелиорације, са важећом лиценцом 

Инжењерске коморе Србије, број лиценце 376 и 476 ( морa бити уписан на решењу РГЗ-а ) 

Коментар:Ова два инжињера су у директној вези са обавезним условом бр.1-да понуђач има 

важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности које је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75, став 1 тачка 5) 

Ови кадрови су неопходни за геодетске радове на изради програма комасације и закона о 

државном предмеру правно лице у поступку исходовања решења РГЗ-а којим се овлашћује то 

правно лице за вршење геодетских радова из члана 112, став 1 тачка 1 до 7 Закона о државном 

премеру и катастру. 

Како смо већ констатовали да за предметне радове није примерено поменуто решење РГЗ-а то 

повлачи непримереност поменутих кадрова. 

Наиме, кадровска опремљеност за хидрограђевинске радове је условљена водама коју Вам у 

прилогу достављамо. 

Предлог: 

Да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетима и да има запслено и ангажовано 

минимум: 

Четири дипломирана инжињера грађевине са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије, 

број лиценце 314 и 414 

Једног инжињера геодезије са важећом лиценцом РГЗ-а првог реда 

Доказ: 

Уз образац списак запослених и захтеваних профила доставити: 

-копије захтеваних лиценци ИКС 

-копије лиценце првог реда РГЗ-а за инжењера геодезије 

-уговор о раду или уговор о обављању повремених и привремених послова или одговарајуће М 

обрасце за наведена лица из списка запослених. 

Обзиром на преостало време до предаје понуда, предлажемо да продужите рок за достављање 

понуда и унесете предложене измене у конкурсну документацију. 

Надамо се да ћете као наручилац јавне набавке препознати жељу да Вам помогнемо да 

изменом и допуном конкурсне документације за ове радове будете у складу са циљевима и 

визијом ЗЈН, да поступак буде логичан-законит и додела уговора у скалду са позитивним 

стремљењима поменутог закона. 

ОДГОВОР 
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 1. Обавезни услови понуђача 

Поштовани, јавна набавка је дефинисана као услуге извођења хидрограђевинских радова у 

поступку комасације и Наручилац предметне јавне набавке је баш због наведене комасације 

која је и један од циљева јавне набавке захтевао од понуђача да има важећу дозволу за 

обављање геодетских радова из чл. 12 Закона о државном премеру односно: Решење 

Републичког геодетског завода да понуђач може да изводи геодетске радове из члана 

12.став1.тачка од 1) до 7) Закона о државном премеру и катастру (“Сл.гласник РС” број 

72/2009,18/2010,65/2013, 15/2015-Одлука УС и 96/15) те Наручилац остаје при ставу да је ово 

један од основних захтева који је у вези са предметом јавне набавке а ради обезбеђења 

сигурности у одабиру квалитета и стручности потенцијалних извођача  

 

2. Додатни услови понуђачима 

Поштовани, јавна набавка је дефинисана као услуге извођења грађевинских радова у поступку 

комасације и Наручилац предметне јавне набавке је баш због наведене комасације која је и 

један од циљева јавне набавке захтевао од понуђача да кроз пословни капацитет и референце у 

програму комасације између осталог докаже и своју стручност, пословно искуство а све у циљу 

одабира што квалитетнијег извођача и успешног спровођења целокупног посла, те Наручилац 

остаје при ставу да је ово један од основних захтева који је у вези са предметом јавне набавке а 

ради обезбеђења сигурности у одабиру квалитета и стручности потенцијалних извођача. 

Такође везано за тражени технички капацитет тражена опрема је по анализи стручних служби 

Наручиоца потребна за извођење ове врсте радова те Наручилац остаје при ставу да је ово 

један од основних захтева који је у вези са предметом јавне набавке а ради обезбеђења 

сигурности у одабиру потенцијалних извођача и квалитено обављеног будућег посла. 

 

3. Кадровски капацитет 

Поштовани, јавна набавка је дефинисана као услуге извођења хидрограђевинских радова у 

поступку комасације и Наручилац предметне јавне набавке с обзиром да су у питању радови 

који могу довести до потребе  интерпретације резултата (лабораторијских и теренских 

испитивања), те евентуалне потребне рачунске анализе слегања и носивости у сложеним 

геотехничким условима се одлучио и остаје при томе да је један од неопходних стручних лица 

и носилац лиценце 316 односно дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 316 а све у 

складу обезбеђења сигурности у одабиру квалитета и стручности потенцијалних извођача и 

квалитетно урађеног посла. Такође, како је предметна јавна набавка дефинисана као услуге 

извођења хидрограђевинских радова у поступку комасације, где се јасно види да је предмет 

јавне набавке између осталог и поступак комасације, Наручилац је сматрао као неопходним и 

остаје при томе да су неопходни и носиоци/носилац важеће лиценце РГЗ-а првог реда са 

бројевима лиценце 372 и 471 као и дипломирани пољопривредни инжењер са лиценцом 376 и 

476 

 

                                KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-11-3/17-IV 

 


