Општина Бајина Башта
Oпштинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/19
Број: 404-32-10/2019
Датум: 12.04.2019. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности број У МВ 05/19, образована Решењем од стране
Наручиоца даје:
Одговоре на постављена питање за јавну набавку мале вредности број У МВ
05/19 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“.
Питање број 1:
Поштовани,
У одговорима на питања сте навели:
"Одговор на питање број 4: Наручилац ће ускладити Kонкурсну документацију у
делу који се односи на личне лиценце. Напомињемо да саопштења Министарства
нису правно обавезујућа. Потврда о важности лиценце је неопходна с обзиром на
врсту услуга које су предмет јавне набавке."
Овим путем Вам указујем на следеће:
Потврде о важењу лиценце не постоје. Министарство исте не издаје, а важење
лиценци се проверава преко регистра које води Министартво и то Вам је у
саопштењу Министарства и наведено:
"Даном ступања на снагу Закона сва лица која имају важеће лиценце, које је до
дана ступања на снагу закона издала Kомора, уписана су у регистар инжењера,
архитеката и просторних планера који води Министарство."
Саопштења наравно нису обавезујућа, али законска регулатива јесте, а ово
саопштење је произашло из нове законске регулативе која уређује ову област
(нпр. члан 162 Закона о планирању и изградњи). Ова информација је иначе и
директно проверена код надлежних у Министарству обзиром да потврде
Инжењерске коморе више нису валидне и да се њима доказује само чланство тој
организацији, што законом није обавезујуће већ представља добровољни чин
сваког појединца. Молим Вас да ускладите конкурсну документацију са важећом
законском регулативом и по потреби да све ове информације проверите и у
надлежном Министарству.
Одговор на питање број 1:
Обавезни и додатни услови у поступку јавне набавке доказују се потписивањем
Изјаве о испуњености обавезних и додатних услова која се налази на страни 21 од
44 Конкурсне документације. Уколико Комисија за јавну набавку пре доношења
Одлуке о додели уговора затражи од Понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави копије захтеваних доказа, Комисија за јавну набавку ће
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као доказ о испуњености додатног услова који се односи на Кадровски капацитет
прихватити само Потврду о важењу лиценце из разлога што регистар који
новодите у вашем захтеву још није оформљен, тако да је то једини начин на који
Комисија за јавну набавку може да утврди да ли је лиценца важећа или не,
односно да није одузета лицу на чије име је издата.
Питање број 2:
На које трошкове прибављања података од стране Републичког геодетског завода
се конкретно мисли ако KТП обезбеђује Наручилац?
Одговор на питање број 2:
Мисли се на трошкове провођења промене у катастру и преноса на терен.
Питање број 3:
Kоја је процењена вредност поменуте јавне набавке?
Одговор на питање број 3:
Процењену вредност јавне набавке можете видети у Плану јавних набавки за
2019. годину, који је објављен на Порталу јавних набавки и на нашој интернет
страници.
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs.
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. У МВ
05/19 – „Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања“ је сагласна да ови одговори на питања не захтевају
Измену конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
дана 12.04.2019. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. У МВ 05/19
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