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Република Србија 
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Број  II-404-335/2016 

Број ЈН П 21/16 

Датум: 08.12.2016. 

Суботица 

Трг слободе 1 

ТД 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН П 21/16, дана 06.12.2016. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

 

Питање 1:  

 

У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, II 

ДОДАТНИ УСЛОВИ, 1. Неопходан технички капацитет. 

 

Наше питање: Да ли се као доказ да располаже опремом може приложити рачун о 

куповини ГПС-а ? 

 

Одговор на питање 1: 

 

Kао додатни услов за учешће у јавној набавци наведено је да понуђач треба да поседује 

ГПС станицу са важећим уверењем о исправности исте а као доказ се прилаже 

фотокопија пописне листе или књиговодствене картице основних средстава или уговор 

о закупу/лизингу. Како се приликом куповине основног средства, одмах након пријема 

и завођења фактуре, исто евидентира сматрамо да је тражени доказ  оправдан а да  

фотокопију пописне листе или књиговодствене картице основних средстава или 

уговоар о закупу/лизингу морате приложити. 

 

 

Питање 2: 

У поглављу  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, II 

ДОДАТНИ УСЛОВИ, 2, Неопходан кадровски капацитет 
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Наше питање је: Да ли испуњава услов за кадровски капацитет ако понуђач наведе исто 

лице које поседује лиценце: 

- дипломирани инжењер геодезије са важећом лиценцом 372 

- дипломирани инжењер геодезије са важећом лиценцом 471 

 

Одговор на питање 2: 

 

Не испуњава. Као додатни услов наведено је да понуђач треба да има  у структуру 

запослених - најмање 2 дипломирана инжењера и то: 

 

- 1 дипл.инж. геодезије са важећом лиценцом 372 

- 1 дипл.инж. геодезије са важећом лиценцом 471 

тако да је могуће да једно лице поседује обе лиценце, али мора да буде испуњен услов 

да понуђач има 2 дипломирана инжењера геодезије 

 

 

Питање 3: 

 

Ко сноси трошкове провођења предмета у РГЗ – СКН Суботица ? 

 

Одговор на питање 3: 

 

Трошкове провођења у РГЗ - СКН Суботица сноси инвеститор (Град Суботица) 

 

 

Питање 4: 

 

Да ли се приликом пријаве радова у СКН Суботица за активности 1,3 и 4 подноси један 

захтев на име наручиоца посла ? 

 

Одговор на питање 4: 

 

За активности под тачкама 1,3 и 4 не подноси се један захтев 

 

Питање 5: 

 

Да ли се рок за реализацију посла може продужити због временских неприлика с 

обзиром на доба године када треба да се реализује јавна набавка ? 

 

 

Одговор на питање 5: 

 

Приликом дефинисања рокова у условиама већ је урачунат ризик неповољних 

временских услова, те јасно дефинисане рокове у условима није могуће продужити. 

 

 

 

На основу Ваших питања, под бројем 3. и 4, Наручилац ће у што краћем року 

извршити измену Конкурсне документације-спецификације услуге и продужиће се 

рок подношења понуда.    


