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1. Питање: У конкурсној документацији, на страни 7/35, у делу “Б: додатни услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, у тачки 1) КАДРОВСКИ 

КАПАЦИТЕТ, од понуђача се захтева да у време подношења понуде има следећа 

радно ангажована лица: 

- Дипломирани инжењер архитектуре – Одговорни урбаниста са важећом 

лиценцом 300 или 200-минимум 1. Одговорни урбаниста не може да има 

лиценцу 300, лице са лиценцом 300 не може да ради пројекат препарцелизације 

Захтевамо да лиценцу 300 избаците из услова. 

 

Одговор: С обзиром да се пројекат препарцелације ради за потребе израде пројекта И 

изградње дома здравља и вртића, потребно је да дипломирани инжењер архитектуре има 

обе лиценце и 300 и 200. 

 

 

2. Питање: У конкурсној документацији, на страни 8/35, у делу “Б: додатни услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, у тачки 2) ТЕХНИЧКИ 

КАПАЦИТЕТ, од понуђача се захтева да у време подношења понуде располаже 

следећим техничким капацитетом: 

- Лиценцирани софтвери за обраду података геотехничких и геофизичких 

истражних радова као и „Autocad“. 

Софтвери за истражне радове нису у складу са предметом јавне набавке, јер 

истражни радови нису предмет јавне набавке. Захтевамо да из услова избаците 

софтвере за обраду података геотехничких и геофизичких истражних радова. 

 

Одговор: У овом делу конкурсна документација ће бити измењена. Софтвер за обраду 

података геотехничких и геофизичких истражних радова је грешком тражен. 

 

 

3. Питање: У конкурсној документацији, на страни 9/35, у делу “Б: додатни услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, у тачки 3) ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ, од понуђача се захтева: 

 Да понуђач поседује следеће сертификате: 

 ISO 9001 (систем управљања квалитетом) 

 ISO 14001 (управљање заштитом животне средине) 

 ISO 18001 (систем менаџмента здрављем и заштитом на раду) 

 ISO 27001 (систем менаџмента безбедности информација) 

 

Одговор: Понуђач мора да поседује следеће сертификате ИСО 9001; 14001;18001; 27001 и 

они јесу у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 


