
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА  
Општинска управа општине Сјеница 
Број:  1.2.9/2019 
Дана : 11.10.2019. год. 
Ул.Краља Петра Првог бр. 1 
С Ј Е Н И Ц А 
 
 
 

У складу са чланом 63. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје се следеће 
објашњење за јавну набавку 1.2.9  Израда пројекта за изградњу новог објекта ОШ Светозар 
Марковић у Сјеници 

 
Наручилац је добио  захтев за додатним информацијама или појашњењима  у вези са 

припремањем понуде од заинтересованог лица,  
 

Питање број 1:  

У оквиру тендерске документације смо уочили одређене нелогичности, те вас молимо да нам дате 
одговор на постављена питања или измените конкурсну документацију. 
 
код додатног услова 8 сте навели да понуђач мора да поседује: 
 

•     да поседује сертификате за управлјање квалитетом и то: 

     СРПС ИСО 9001 систем менаџмента квалитетом за област инжењерске услуге у 

области пројектовања, што доказује фотокопијом сертификата. 

     СРПС ОХСАС 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за област 

инжењерске услуге у области пројектовања (заштиту здравља и безбедност на раду), 
што доказује фотокопијом сертификата. 

     СРПС ИСО 14001 систем управљања заштитом животне средине (заштита животне 

средине) за област инжењерске услуге у области пројектовања, што доказује 

фотокопијом сертификата. 
У вези са овим сертификатима молимо Вас да нам дате додатно појашњење на следећа питења: 
1. Које од наведених сертификата поседује Општина Сјеница као наручилац у овом поступку јавне 
набавке? 
2. Које од наведених сертификата поседује ОШ „Светозар Марковић“ као корисник услуге? 
3. Да ли сте пре покретања поступка јавне набавке извршили истраживање тржишта што је Ваша 
законска обавеза и утврдили ко и колико понуђача на територији Србије поседује наведене 
сертификате? 
4. У каквој су логичкој вези захтевани сертификати са предметом јавне набавке? 
У вези са напред наведеним уколико су одговори на прва два питања НЕ, онда је потпуно 
беспредметно захтевање наведених ИСО стандарда јер је директно усмерено нарушавању 
конкуренције на тржишту, а и самом наручиоцу поседовање ових сертификата не представља битан 
захтев пословања и пружања квалитета јер би и сам увео ове стандарде. 
 

Одговор на  питање бр. 1.: 



 1.       Општина Сјеница која је у овом поступку Наручилац не поседује ИСО стандаде. Додатни 
услови у предметном поступку јавне набавке су постављени у складу са чланом 76. Закона о 
јавним набавкама. ИСО стандарди предстаљају један од доказа пословног капацитета 
понуђача који је уобичајен да се тражи у поступциа јавних набавки чији је предмет услуга 
пројектовања. ИСО стандарде могу да поседују сви понуђачи под једнаким условима. 
Сматрамо неопходним поседовање захтеваних ИСО стандарда како бисмо добили понуђача 
који је у стању да у захтеваном квалитету и предвиђеним роковима успешно изврши предмет 
набавке. Сматрамо да је ирелевантно да ли наручилац поседује ИСО стандарде јер се 
додатни услови постављају у складу са предметом набавке и у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
2.       ОШ „Светозар Марковић“ као корисник услуге не поседује ИСО стандарде. Сматрамо да 
је ирелевантно да ли корисник услуге поседује ИСО стандарде јер се додатни услови 
постављају у складу са предметом набавке и у складу са Законом о јавним набавкама, а не на 
основу пословног капацитета корисника услуге. 
3.       Наручилац је извршио испитивање тржишта пре расписивања јавне набавке и у складу 
са Законом о јавним набавкама и интерним актима Наручиоца дефинисао додатне услове. 
4.       Захтевани сертификати су у логичкој вези са предметом набавке јер је обим 
сертификације који се захтева код свих стандарда инжењерске услуге и област пројектовања 

Питање бр.2 

Као заинтересовани понуђач подносим питања: 
 

У оквиру тендерске документације под додатним условима у тачки 8 сте 

навели да понуђач мора да испуни следеће услове: 
 

 

•     да поседује стручне резултате на пословима израде пројектне документације за 

јавне објекте образовања (основна или средња школа) који се огледају у издатим  

извештајима о  усвајању целокупне пројектне документације од стране Канцеларије 

за управљање јавним улагањима у периоду од 2016-2019.године. Неопходно је 

поседовање бар 3 извештаја о усвајању целокупне пројектне документације издата 

од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, од чега на 3 јавна 

објекта образовања (основна или средња школа) пројектована предрачунска 

вредност мора бити минимум 1.000.000.000,00 динарабез ПДВ-а. Као доказ се 

доставља изјава под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу 

понуђача  чији су пројекти усвојени од стране Канцеларије за управљање јавним 

улагањима у којој се наводе јавни објекти образовања за које су предметни пројекти 

израђени од стране понуђача усвојени, година усвајања пројектне документације и 

пројектована предрачунска вредност за сваки објекат. 

  

  

         да поседује стручне резултате на пословима израде пројектне документације 

тј. да понуђач, у последњих 3 године рачунајући од дана расписивања јавног 

позива, има реализоване: 

  

-     најмање 4 (четири) пројекта за изградњу, адаптацију, санацију или 

реконструкцију за јавне објекте образовања (основна или средња школа) при 

чему укупна збирна вредност пружених услуга мора да буде минимум  

10.000.000РСД без обрачунатог ПДВ-а, при чему пројекти морају бити за 

извођење или главни пројекат, за изградњу, адаптацију, санацију или 

реконструкцију објеката образовања (основна или средња школа) чија је 

површина збирно већа од 13.000 м2; 

 



-Молим вас да одговорите зашто дискриминишете друге јавне објекте 

образовања, односно инвеститоре које би потенцијални понуђач могао 

да наведе као референце? 

-Молимо вас да проверите законитост вашег захтрева о броју 

пројектованих објеката које захтевате као референцу -4 објекта +3 

објекта? 

 

Предлажем да наведене услове измените и усагласите са важећим 

законима, јер их сматрамо дискриминаторским. 

 

         Одговор на питање бр.2:      

  Наручиоцу су прихватљиви објекти који према класификационом броју у Правилнику 
о класификацији објеката припадају броју 1263 - Школске зграде и зграде за 
научноистраживачке делатности. С обзиром на предмет јавне набавке сматрамо 
основаним и оправданим наш захтев. Услов је постављен на основу члана 76. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са објективним потребама наручиоца ценећи предмет 
набавке. Остајемо при овом услову. 

           Питање бр.3: 

као заинтересовани понуђач имам питање: 

У оквиру додатних услова тендерске документације навели сте да понуђач 

мора : 
 

 

•     да поседује лиценцирани софтвер за израду графичке документације (АутоЦАД 

или слично) – минимум 5 лиценци; 

•     да поседује лиценцирани софтвер за објектно-орјентисано пројектовање, БИМ 

(Ревит или слично) – минимум 1 лиценцу 

-          да поседује лиценцирани софтвер за пројектовање конструкција (Тоwер или 

слично) – минимум 2 (две) лиценце 

-          да поседује лиценцирани софтвер за пројектовање детаља арматуре 

(АрмЦАД или слично) – минимум 2 (две) лиценце 

 

Наведене додатне услове потенцијални понуђач мора да докаже на 

следећи начин: 

-          Фотокопије лиценци или рачуна о куповини за захтеване софтвере, 

 

У вези са овим додатним условом молимо Вас да нам одговорите на који начин се 

доказује испуњеност овог додатног услова уколико понуђач користи софтвер за 

израду графичке документације ако припада категорији open source softwara попут 

Bendera, FreeCADa, LibreCADa, OpenSCADa које користи пројектантска агенција 

коју заступамо, а чије коришћење је бесплатно и не постоји лиценца за 

његово коришћење, а исти су одговарајући захтеваном софтверу који Ви 

захтевате? 

Молимо вас да наведене услове измените у тендерској документацији као 

дискриминаторске. 



 

Одговор на питање бр.3:        Услов гласи да понуђач мора да поседује лиценцирани софтвер 

као доказ пословног капацитета. Наручилац остаје при свему захтеваном 

 

 
Комисија за ЈН бр. 1.2.9 

 


