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Потенцијални Понуђач је поставио следећa питањa, у коме тражи додатне информације у 

предметном поступку: 

 

 

Питање: 

 

С обзиром на врсту објеката, као и на врсту радова који су предвиђени тендерском документацијом, 

сматрамо да је Наручилац поступио супротно члану 75. тачка 5. и члану 76. став 6. Закона о јавним 

набавкама и директно извршио дискриминацију потенцијалних понуђача, јер услови нису у 

логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Уколико Наручилац остаје при наведеним условима, молимо да јасно и недвосмислено докаже да 

су радови у складу са лиценцом ПО90А1. Одговор у смислу "да Наручилац остаје при условима из 

тендерске документације...", или да се позива на опште услове из правилника "о начину, издавања 

лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објекта за које грађевинску дозволу 

издаје Министарство, односно Аутономна покрајина, ако и о условима за одузимање тих лиценци", 

сматрамо неадекватним.  

 

Одговор: 

 

На страници 6. Конкурсне документације, а на основу члана 76. став 2. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац је одредио и додатне услове у вези са кадровским капацитетом. Услов 

под а) гласи: "Сматра се да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико 

има запосленог одговорног пројектанта на пројекту за који је потребна велика лиценца 

ПО90А1 у текућој 2018.години". Овако формулисаним условом се не тражи поседовање 

велике лиценце, већ само искуство на пројекту за који је потребна велика лиценца. Сам 

објекат није под изузетном заштитом и зато није ни тражена велика лиценца, али објекат и 

институција за коју се раде предметни пројекти јесу од изузетног републичког значаја и тиме 

се ограничава понуда на пројектанте са довољним искуством. Сходно томе, није прекршен 

члан 75. тачка 5. Закона о јавним набавкама, нити је било ко дискриминисан по члану 76. став 

6. Закона о јавним набавкама, јер није тражено поседовање велике лиценце већ доказ о 

искуству у осетљивим и значајним објектима/пројектима. 

 

Други услов (б) "да Понуђач има запослена лица техничке струке (инжењере) са следећим 

лиценцама: 300,310,330,400,410 и 411") је везан за лиценце које су потребне за врсту пројеката 

који су предмет ове јавне набавке и неопходне су саме по себи. 

 

Сходно томе, Наручилац је задатим условима хтео да буде сигуран да пројекте који се буду 

радили, раде лица која имају потребно искуство. 
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