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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
За јавну набавку 3/2019 

Питање бр.1 
У конкурсној документацији као додатни услов наведено је: 
- да је понуђач остварио минимални пословни приход у претходне три године (2015, 2016 и 2017 години), у износу од 
9.000.000,00 динара за услуге који су предмет ове јавне набавке, 
-Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017) извршио услуге који су предмет 
јавне набавке у вредности од 4.000.000,00 без пдв-а динара. 
Да ли се износ од 9.000.000,00 дин. сматра укупан пословни приход у претходне три године или 9.000.000,00дин 
остварених на јавним набавкама за услуге које су предмет јавне набавке. 
У конкурсној документацији је нејасно да ли се 9.000.000,00 или 4.000.000,00дин односи на пословни приход у 
претходне три године које су предмет јавне набавке или на пословни приход понуђача. 
Питање бр.2 

У конкурсној документацији као додатни услов наведено је: 
- да је понуђач остварио минимални пословни приход у претходне три године (2015, 2016 и 2017 години), у износу од 
9.000.000,00 динара за услуге који су предмет ове јавне набавке, 

Позив за подношење понуда је на порталу јавних набавки објављен је 09.01.2019.год. тако да претходне три 
године нису 2015, 2016 и 2017 већ 2018, 2017 и 2016год.  
Молимо вас да извршите исправку конкурсне документације. 
 
 
ОДГОВОР: 
Финансијски капацитет: 
 
Минимални пословни приход  за период од (2015,2016 и 2017) је укупно 9.000.000,00 динара. 
Узет је период од 2015-2017. из разлога што  у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину. 
Пословни приход од 9.000.000,00 динара односи се на укупан пословни приход  не везано за  услуге које су предмет јавне 
набавке.  
Пословни капацитет: Да је понуђач  у 2015,2016. и 2017. пружио услуга које су предмет јавне набавке у укупном износу од 
4.000.000,00  динара. 
 
Питање бр.2 
Из ког разлога је наведено да одговорни урбаниста треба да буде грађевински инжењер а не архитекта кад је у пракси да архитекте буду 
носиоци узраде планова детаљене регулације? 
 
Одговор: Конкурсном документацијом је предвиђен  одређени Кадровски капацитет који понуђач мора да испуни да би квалитетно могао 
да  пружи услуге које су предмет јавне набавке. Такође је понуђачу остављена могућност да  све кадрове може да ангажује  у складу са 
Законом о раду, што подразумева Уговоре о радном односу и Уговоре ван радног односа. 
 
 

 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
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