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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 ЈНМВ K 52/17, дана 21.12.2017. године, објављујемо
одговор на наведено питање. 

Питање 1: 

Da li  novotražena uža oblast  "procena nekretnina" predstavlja  celovit  naziv  uže oblasti  ili
može predstavljati deo naziva uže oblasti veštaka? 

Одговор на питање 1:

Ужа  специјалност  "процена некретнина"  мора  бити  садржана  у  називу  уже
специјалности, односно може представљати целовит назив, или део целовитог назива
уже специјалности.

Питање   2  :  

Da  li  uža  oblast  "procena  vrednosti  industrijskih  objekata"  podrazumeva  i  "procenu
nekretnina"
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Одговор на питање   2  :  

На основу Закона о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и
6/2015),  некретнине  су  земљиште  (пољопривредно,  грађевинско,  шуме  и  шумско
земљиште), зграде (пословне, стамбене, стамбено-пословне, економске и др.) и други
грађевински  објекти,  као  и  посебни  делови  зграда  (станови,  пословне  просторије,
гараже и гаражна места) на којима може постојати засебно право својине. С обзиром да
су  индустријски  објекти  само  део  онога  што  по  дефиницији  подразумевамо  као
некретнина,  недвосмислено  се  може  закључити  да  ужа  специјалност
"процена  вредности индустријских објеката"  не  подразумева  процену  некретнина  у
целости  и  самим тим не  одговара  ужој  специјалности која  је  наведена као  додатни
услов у оквиру ове набавке.

Vezano  za  dodatni  uslov  da  Ponuđač  mora  da  ima  zaključen  ugovor  o  osiguranju  od
profesionalne odgovornosti (shodno čl. 12 Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti -
Sl.glasnik 108/2016)  dostavljamo sledeća pitanja: 

Питање   3  :  

Prema Zakonu o proceniteljima Licencirani procenitelji moraju imati Ugovor o osiguranju od
profesionalne odgovornosti. Budući da su sve licence izdate na fizička lica, nije jasno kako
pravno lice može biti ponuđač u ovom postupku javne nabavke? 

Одговор на питање   3  :  

Правно лице може бити понуђач уколико има у радном односу или ангажовано другим
Уговором у складу са Законом о раду лице које је лиценцирани проценитељ, што се
може закључити на основу упутства о начину на који се доказује испуњеност додатних
услова где се као доказ тражи како фотокопија решења о упису у Регистар правних
лица за обављање послова вештачења, тако и фотокопија Решења о именовању за
судског вештака – ужа специјалност идентификација и процена некретнина.

Питање   4  :  

Da li se prihvata Polisa osiguranja ovlašćenog lica u Pravnom licu koje je ponuđač?

Одговор на питање   4  :  

Да, прихвата се.

Питање   5  :  
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Zbog čega se traži polisa osiguranja procenitelja vrednosti nepokretnosti definisana Zakonom
o  proceniteljima  nepokretnosti,  a  osnovni  stručni  kriterijum  je  uspostavljen  za  poslove
veštačenja (Rešenje Ministarstva pravde o upisu u registar sudskih veštaka) koje rizike pak
polisa osiguranja procenitelja vrednosti nepokretnosti ne pokriva? 

Одговор на питање   5  :  

Полиса  осигурања  покрива  ужу  специјалност  послова  вештачења,  чиме  је  јасно  и
директно одређена веза са предметом набавке.

Питање   6  :  

Zbog čega se ne traži sama Licenca za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, a dodatni
uslovi su pisani i na osnovu Zakona o proceniteljima nepokretnosti? 

Одговор на питање   6  :  

Конкурсна документација ће бити измењена –  брише се  (сходно члану 12.  Закона о
проценитељима вредности непокретности – Сл.гласник 108/2016).“

На основу Вашег питања  6,  Наручилац ће у што краћем року извршити измену
Конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Комисија за ЈН
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