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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

Број: 1697/14-9 

Дана:06.01.2015.г. 

 

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности услуга: Пројекта 

документација за 2014. год. (за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима утврђеним 

решењем наручиоца бр. 1697/14 од 07.11.2014. године, а на захтев за додатно појашњење 

које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга мале вредности: Пројектна документација за 2014. године (за потребе ШГ 

„Сомбор“), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од 

07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г.,  

 

 на постављенa  питањa: 

 

1. .... „С обзиром на то да је набавка формирана по партијама, није јасно као би 

се попунили достављени образци Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 

(стр. 20 КД) и Подаци о подизвођачу (стр. 21 КД), у случају када планирамо да 

учествујемо за неку од партија као заједничка понуда, а за неку од партија са 

подизвођачима. Такође, у обавези смо да наведемо учешће подизвођача и део посла који ће 

њему бити додељен, а не постоји рубрика која је одређена да се то дефинише. Осим тога, 

није прецизно дефинисан обим посла како би се прецизно дефинисао обим посла додељен 

подизвођачима , као и његово процентуално учешће“.. 

2. ....  „ У конкурсно документацији није прецизно наведено које пројекте је потребно 

израдити по одређеним партијама... молимо вас да наведете које пројекте по партијама је 

потребно урадити , на пример: главни пројекат заштите од пожара, главни пројекат 

телекомуникација, стабилног система за дојаву пожара, елаборат енергетске ефикасности, 

да ли се израђује енергетски пасош за постојеће стање и сл. Такође, молимо вас да за све 

партије дефинишете таксативно које пројекте захтевате да се ураде у току реализације 

предметног посла по партијама“. 

3. ....„За партију 4 су наведени захтеви почевши од редног броја 11, док су претходни 

изостали... потребно је доставити комплетну листу захтева за ову пратију“... 

4. „Молим вас да дефинишете границе пројекта. Чија је обавеза израда пројекте 

приводног кабла у случају да се мења потребан капацитет, ко ради пројекат трафоа, ко 

ради пројекте спољног уређења и сл.“ 

5. „Да ли постоји извештај о испитивању исправности воде за пиће из постојећег 

бунара и ко је одговоран за прибављање документације“ 

6. ... Лиценце које су захтеване, сходно Правилнику о начину, поступку и садржини 

података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке 

документације и лиценце за грађење објеката, се издају предузећима, тј. правним лицима, а 

не физичким лицима, а служе за израду пројектне документације за објекте који подпадају 

под чл. 133 Закона о планирању и изградњи,  за које одобрење за изградњу издаје 
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министарство, односно АП. „Да ли објекти за које се ради реконструкција спадају под 

надлежност издавања дозвола од стране министарства, односно АП, да ли је потребно да 

правно лице које израђује пројектну документацију има одговарајућу лиценцу 

Министарства и коју?“ 

7. Пројектанти који поседују Лиценцу 311- Одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње, у потпуности испуњавању услове и задовољавају 

критеријуме,те је потребно и ову лиценцу уврстити међу захтеване лиценце за Партије 1, 

2, 3 и 4. 

 

Наручилац благовремено даје   

 

II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

На питање бр. 1 

 

Тачно је да је наручилац пропустио, да у образцима понуде, остави простор за 

понуђаче, који ће понуду да поднесу са подизвођачем или као заједничку понуду, да 

упишу проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу и део предмета 

јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача, а који пропуст је наручилац 

исправио на начин да је изменио конкурсну документацију те је у образце понуде за све 

партије додао нове ставке, које се односе на овај део, и тако омогућио понуђачима да 

искажу процената и део предмета јавне набавке који ће поверити подизвођачима или 

учесницима у заједничкој понуди.  

Поред тога, напомињемо да, а како и стоји у конкурсној документацији, образце у 

којима се попуњавају подаци који се односе на подизвођаче и учеснике у зајеничкој 

понуди, као и изјаву о испуњеност услова из чл. 75 Закона о јавним набавкама –Прилог бр. 

4а, уколико их има више, је потребно копирати и попунити за сваког учесника у понуди, 

исто тако уколико учествује у заједничкој понуди или са подизвођачем за одређене 

партије, с тим да је, а како је и наведено у конкурсној документацији понуђач дужан да за 

учесника у заједничкој понуди или за подизвођача достави све доказе о испуњености 

услова прописане у чл. 80 и 81 Закона о јавним набавкама. 

Поред тога, наручилац не одређује у ком проценту и који део предмета јавне 

набавке ће понуђач поверити подизвођачу или учеснику у заједничкој понуди, али је 

понуђач дужан да наручиоца обавести, на напред одређен начин, кроз образац понуде, 

коме и у ком делу је поверио извршење дела набавке. 

 

На питања бр. 2 и 4 

 

С обзиром на то да је предмет ове набавке израда Пројектне документације, по 

партијама, за адаптацију и реконструкцију постојећих објеката, није потребно радити 

главне пројекте, који су наведени у питању бр. 2. У конкурсној документацији , у образцу 

техничке спецификације, наручилац је за сваку партију навео шта пројектна документација 

треба да садржи. Напомињемо , да је реч о постојећим објектима, старим објектима, које 

наручилац жели да адаптира и изврши реконструкцију, објекти су већ прикључени на 

електромрежу, водовод и канализацију, а сви радови су усмерени на реновирање, замену 

дотрајалих инсталација, и обнову објекта. Исто је и за објекат тј. Партију 3- лугарница 
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Карапанџа, потребно је направити пројекат за реновирање и адаптацију објекта, и кућну 

електроинсталацију. 

 

Обилсаком објеката на терену, понуђачи ће бити у могућности да се у потпуности 

упознају са карактеристикама објеката и свим неопходним задацима које пројектна 

документација траба да обухвати, а тиме ће бит у могућности да сачине понуду поштујући 

захтеве из конкурсне документације. 

 

 

На питање бр. 3 

 

Приликом нумерисања садржине пројектен документације, дошло је до омашке у 

куцању, тако да редни бројеви за Партију 4 се крећу  од 1 до 13, која грешка је исправљена. 

 

На питање бр. 5 

 

Вода из бунара се неће користити за пиће, већ за заливање расадника. 

 

На питање бр. 6 

 

 Лиценца 311- Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, у потпуности испуњавању услове и задовољавају критеријуме, те је и ова 

лиценца увршћена међу захтеване лиценце за Партије 1, 2, 3 и 4. 

 

 

С обзиром на карактер измена конкурсне документације и одредбе чл. 63 ст. 5 

Закона о јавним набавкама, Наручилац је продужио рок за подношење понуда. Понуде се 

могу поднети до 19.01.2015.г. до 09,00 часова, а јавно отварање понуда ће се провести 

19.01.2015. године у 09,30 часова. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Божана Ђорђевић, дипл.инж.шум. 

          ________________________ 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Заинтересованом лицу; 

- на Порталу Управе за јавне  набавке 

- интернет страници Наручиоца 

- Сектору за финансије, комерцијалне 

  послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви ШГ Сомбор. 

         

         

 


