
 

 
 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 65/18, питањa и одговоре објављујемо на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

 

 

65/18 

ИЗМЕНА УСВОЈЕНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА   

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 02– 28.01.2019. 

 

Питање потенцијалног понуђача: 

* У вашем одговору БР. 01– 24.01.2019.на достављени Захтев за додатним појашњењем, 

доставили сте одговоре на два постављена питања, којим нисмо задовољни јер и даље 

остајемо при ставу да, што се тиче првог питања, кршите Закон о раду, који ставља у 

исту раван било који законом предвиђен вид радног ангажовања. Без обзира што сте нам 

„одговорили“ да се овај услов може испунити кумулативно, што и није нека мудрост, 

сматрамо да сте, остајући при овом свом ставу, прекршили Закон о раду и Закон о јавним 

набавкама, који предвиђа могућност да Наручилац дефинише и на овакав начин додатни 

услов али уз претходно, од стране Наручиоца донету Одлуку која садржи разлоге и 

аргументацију за такав заузет став.  

Молим вас да наведете и објавите ту Одлуку.  

Што се тиче „одговора“ на друго постављено питање, осим навођења где се и на којој 

страни налази цитирани услов, нисте одговорили на конкретно постављено питање, те 

га понављамо уз захтев да конкретно одговорите на исто уз навођење правне основе за 

заузет став у одговору. Поновљено питање гласи:  

* „Да ли се као одговарајућа – еквивалентна лиценца, може сматрати геодетска лиценца 

I реда коју издаје својим Решењем Републички геодетски завод а која у опсегу 

делатности, поред захтеване израде геодетских пројеката, подразумева и „израду 

пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања“?  

 Одговор на питања: 

 

Наведени услови и докази у конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 17.01.2019. године, остају непромењени. 

У поглављу IV у делу додатних услова тачка 1.2. подтачка 3. и подтачка 7. алинеја 11 

посебно су наведена ДВА одвојена услова: 

3. Да поседује важећe решењe Републичког геодетског завода за 

обављање геодетских услуга (Лиценца првог реда); 

7. Да Понуђач има у сталном радном односу или да има ангажовано 

најмање:  

- једног одговорног пројектанта геодетских пројеката (372). 

 

Значи, потребно је доставити и копију решења, односно сертификата о лиценци првог 

реда  за услов под тачком 3. и копију лиценце 372 за услов под тачком 7. алинеја 11. 

 

 

 


