
Република Србија 
Општина Неготин 
Одељење за буџет, финансије  
и локалну пореску администрацију  
Број: 4041- 28/2019– II/04 
Датум: 31.12.2019. године 
Неготин     
 
                       
 
У складу са чланом 63. став   3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности  за услуге израде измене  Плана генералне  регулације за 
насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину измене 
ПГР-а за насеље Прахово, ЈНМВ број  28/2019 (у даљем тексту: конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:Комисија) 
наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у 
законском року објављује свим потенцијалним понуђачима, одговоре и појашњења 
на питања постављена од стране потенцијалног понуђача  : 
 
                          ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

За јавну набавку број 28/2019 јавна набавка мале вредности  
зa доделу Уговора о јавној набавци   услуге израде измене  Плана генералне  

регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину измене ПГР-а за насеље Прахово 

 
 

Питања потенцијалног понуђача: 
 
1.На стр.21/49 КД, у тачки 2) Испуњавање пословног капацитета, тражите од 
понуђача достављање читавог низа ISO стандарда и то:  ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001, ISO 27001 и ISO 50001; 
Најпре да вас обавестим да НЕ постоји међународни стандард ISO 18001, већ 
једино OHSAS 18001, који се односи на успостављање система менаџмента 
безбедности и здравља на раду. 
 
ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, јер је 
направљена техничка грешка, уместо ISO 18001 треба да стоји OHSAS 18001. 
 
2.Такође, предочавам вам да нисте навели област примене, захтеваних и 
побројаних стандарда. У преводу, није сваки успостављени систем менаџмента за 
сваку област- сваку делатност, идентичан. Овако како сте захтевали, могуће је да 
вам нека фирма која се бави клањем стоке и прерадом меса, достави тражене 
сертификате али да ли је то логично и да ли бисте прихватили такав сертификат?  

Ако сте имали намеру а јесте, да захтевате ове сертификате, морали сте 
ставити одредницу за коју област примене сертификати важе, у овом случају, једино 



што је у логичкој свези са предметом ЈН је за област урбанистичког планирања, 
геодезије и геологије.  

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне 
документације тако да уместо  "Поседовање стандарда и сертификата за 
област планирања" стоји "Поседовање стандарда и сертификата за област 
израде планске и урбанистичке документације "   

 
3.Дакле, за коју област примене тражите поседовање наведених ISO сертификата? 

ОДГОВОР:  Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне 
документације тако да уместо  "Поседовање стандарда и сертификата за 
област планирања" стоји "Поседовање стандарда и сертификата за област 
израде планске и урбанистичке документације "   

 
4.Наредно питање је, да ли сам Наручилац, Општина Неготин, поседује тражене 
ISO сертификате?  

ОДГОВОР: Поседовање ИСО сертификата од стране Наручиоца није 
неопходно. Због специфичности и важности предметне набавке Наручилац 
захтева да понуђачи имају наведене сертификате. 
 

5.Ако не поседујете, што је већа вероватноћа него да их поседујете, како и на који 
начин сте онда квалификовани да цените и судите да ли је понуђач- учесник на овој 
ЈН, у стању да пружи тражену услугу- израду предметног планског документа, у 
сагласју и уз поштовање ISO норматива?! 
Републичка Комисија за заштиту права у поступцима ЈН је пре две и по године 
заузела став да поседовање ISO стандарда није и не може бити додатни услов који 
наручилац користи у смислу доказивања  п о с л о в н о г  капацитета. За овај наш 
изнети став поседујемо одговатајући доказ- Одлуку Комисије те вам предлажем да 
је и ви потражите и упознате се са њеном садржином. 

Тражимо од вас као Наручиоца и неког ко управља јавним финансијама, да 
своју КД доведете у ред како би била у сагласју са правном нормативом, јер како је 
на овај начин конципирана, осликава површан приступ и непознавање исте. 

 
OДГОВОР:Због специфичности и важности предметне набавке, осигурања 
квалитета извршене услуге, Наручилац захтева да понуђачи имају наведене 
сертификате. 

 
6. На стр. 22/49, у тачки 3) која се односи на кадровски капацитет, следећа су 
питања: 
У првој алинеји, цитат: „Од понуђача се захтева да у тренутку подношења понуде 
има минимум 20 (тридесет) запослених лица, од чега минимално 10 запослених 
морају бити дипломирани инжењери, а од тога:“ 
Колико запослених- радно ангажованих лица се захева да има понуђач, двадесет 
или тридесет?  

ОДГОВОР: 20 (двадесет) радно ангажованих лица. Наручилац ће извршити 
исправку техничке грешке.  
 



7. На основу којих и каквих критеријума се дошло до процене и наведених бројки о 
потребном броју извршилаца на овом послу? 

ОДГОВОР: Имајући у виду величину подручја обухваћеног ПГР, 
специфичност, важност и рокове израде предметне јавне набавке дошли 
смо до траженог броја ангажованих лица на реализацији ове набавке. 
 

 8. У спецификацији радно ангажованих лица- инжењера, побројали сте 10.(десет). 
На којим пословима, које квалификациионе структуре и на чему предвиђате радно 
ангажовање преосталих 10.(десет)?  

ОДГОВОР: Услов је да понуђач има радно ангажованих 20 лица од чега 10 
лица инжењерске струке који ће бити ангажовани на реализацији 
предметне набавке. 
 

9. У подтачкама кадровског капацитета, захтевате инжењере са поседовањем 
урбанистичких лиценци, 200, 202 и 203 што је потпуно у сагласју са предметом ЈН 
јер је у питању пружање услуге израде урбанистичког плана. 
Како је предмет ЈН израда  у р б а н и с т и ч к о г  документа, који се израђује од 
стране лиценцираних инжењера- носиоца личних лиценци 200,202 и 203, зашто 
захтевате  п р о ј е к т а н т с к е  лиценце 300, 313 или 314, 315, 316, 370 и 373, 
када је предмет ЈН израда  у р б а н и с т и ч к о г  документа а не  п р о ј е к т а н т с 
к о г  документа?  

ОДГОВОР: Узимајући у обзир специфичност посла као и обухват измена 
ПГР-а (зоне привређивања и индустријске зоне) поред лиценцираних 
урбаниста за предметну набавку неопходно је да буду ангажована лица са 
пројектантским лиценцама из других области и струка. 
 

10.У ставу два првог пасуса предвиђате могућност било ког вида ангажовања 
инжењера који би били ангажовани у изради урбанистичког документа, који је у 
складу са Законом о раду, цитат: „Понуђач мора да располаже неопходним 
кадровским капацитетом тј да има запослене или ангажоване по једном од основа 
у складу са Законом о раду“, крај цитата. 
У последњем пасусу наводите да се могућност додатног вида радног ангажовања у 
складу са Законом о раду, односи само на инжењере са лицанцама 202 и 203, цитат: 
„Инжењери са лиценцама 202 и 203 могу бити ангажовани и по другим основама 
у складу са Законом о раду- уговор о делу/уговор о обављању повремених и 
привремених послова или други уговор о радном ангажовању“, крај цитата?!  
Питање је зашто су ова два става из првог и последњег пасуса међусобно 
контрадикторни и по ком основу сте извршили дискриминацију у виду начина 
радног ангажовања, јер било који вид радног ангажовања који предвиђа Закон о 
раду је потпуно равноправан? Свако друго решење и импровизација коју сте на овај 
начин извели, представља директну повреду Закона. 
Молим вас да прецизирате ову одредницу која ће бити у складу са Законом о раду. 
 

ОДГОВОР: Обим и рокови предметне услуге  захтевају ангажовање 
искусног тима те Наручилац захтева да понуђач има 20 запослених 
на неодређено/одређено време од којих најмање 10 морају да буду 



инжењери. Инжењери са лиценцама 202 и 203 нису носиоци израде 
ПГР-а, мали број предузећа има у континуалном радном односу лица 
са тим лиценцама, те је Наручилац због повећања конкуретности, 
дозволио да та лица буду ангажована по другом основу-уговор о 
привременим И повременим пословима. 

 
Комисија за јавну набавку број 28/2019 

   

 


