
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  404- 57/2018-II 

Датум: 26.4.2018. 
Апатин 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин 
 

 

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

бр. 2/2018 

услуге - „Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног 

земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину 

Сонта у општини Апатин “  

 

 

 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне 

набавке бр.2/2018, дана 23.4.2018.године путем е-маила и дана 24.4.2018.године путем 

е-маила, доставили питања за предметну јавну набавку: 

 

Питање 1:  

 

На страни 11 конкурсне документације стоји  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. да располаже неопходаним финансијским капацитетом – под неопходним  

финансијским  и пословним капацитетом сматра се да понуђач није био неликвидан у 

периоду од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки 

 

Доказ:Понуђач је дужан да достави: 

• Потврда Народне банке Р. Србије - Принудна наплата, Одељење за пријем, 

контролу и унос основа и налога – Крагујевац о броју дана блокаде за период од 12 

(дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда. 

 

2. да понуђач у протеклих дванаест месеци, искључујући месец у коме је објављен 

јавни позив за предметни поступак јавне набавке, није имао нити један дан 

неликвидности. 

 

Доказ: Потврда НБС, Одељење за принудну наплату Крагујевац. 

 

Питање 1- да ли је у питању грешка или су нам потребне две потврде Одељења за 

принудну наплату 



Одговор: 

Довољно је да се достави једна Потврда Народне банке Р. Србије - Принудна наплата, 

Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац о броју дана 

блокаде за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење 

понуда. 

 

Питање 2: 

 

На страни 11 такође стоји 

*У случају заједничке понуде услов у погледу захтеваног финансијског капацитета 

испуњава сваки понуђач из групе понуђача појединачно и доказ доставља у понуди 

 

а на страни 13 стоји 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из дела 5.1. конкурсне 

докумнетације - тач. 1) до 4), а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Питање 2- да ли је у питању грешка  

 

У складу са чланом 75 и 76 закона о јавним набавкама , као и чланом 77 истог закона 

претпостављамо да обавезне услове из дела 5.1. конкурсне 

докумнетације - тач. 1) до 4), треба да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а 

остале услове из дела 5.1 конкурсне документације -тач 5) и додатне услове испуњавају 

заједно 

 

Одговор: 

„  У складу са чланом 75. и 76. закона о јавним набавкама , обавезне услове из дела 5.1. 

конкурсне докумнетације – тачке од 1) до 4), треба да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а остале услове из дела 5.1 конкурсне документације -тачка 5) и додатне 

услове испуњавају заједно“ 

 

Питање 3: 

 

 На страни 12 конкурсне документације стоји  

6. Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним 

кадровским капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има у 

радном односу на неодређено време или на други начин радно ангажованих најмање: 

- 5 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири 

године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 

високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од 

најмање четири године, са лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у 

Решењу РГЗ-а, 

 

Постоје посебни прописи који дефинишу да је код појединих делатности обавезно 

имати запослене у сталном радном односу. Лиценца за рад геодетској организацији 

издаје се решењем Републичког геодетског завода, која је испунила услове дефинисане 

Законом о државном премеру и катастру (члан 12 и члан 17 став 2 за извођење 

геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, 

геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке од 

којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда). 



Ваши услови самим тим непотребно условљавају и повећавају број фирми у 

конзорцијуму на 3 (због лиценце првог реда) што додатно оптерећује и поскупљује 

како припрему понуде тако и радове на комасацији 

 

Питање 3- молба / сугестија  

 

На основу досадашњег великог искуства у пословима геодетско-техничких радова на 

уређењу пољопривредног земљишта комасацијом сматрамо да би било много 

ефикасније да се овај услов коригује и да гласи. 

6.  Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под 

неопходним кадровским капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног 

позива има у радном односу на  неодређено време или на други начин радно 

ангажованих најмање: 

- 4 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири 

године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 

високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од 

најмање четири године, са лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у 

Решењу РГЗ-а, 

 

Одговор: 

 

„Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним 

кадровским капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има у 

радном односу на  неодређено време или на други начин радно ангажованих најмање: 

- 4 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири 

године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 

високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од 

најмање четири године, са лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у 

Решењу РГЗ-а,“ 

 

У складу са одговором на питање број 3. Комисија за предметну јавну набавку је 

извршила измену конкурсне докуемнтације. 

 

Питање 4: 
 

„ Претпостављамо да сте направили ненамеран превид у вези броја предметне јавне 

набавке, тако да вам је број јавне набавке у Позиву за подношење понуда број 2/2018, а 

у садржини конкурсне документације број 58/2017 „ 
 

Одговор: 

 

У позиву за подношење понуда и конкурсној документацији за ЈН 2/2018, која је 

објављена на порталу јавних набавки и сајту Општине Апатин дана 03.04.2017.године, 

број предметне јавне набавке јесте  2/2018. Комисија није пронашла да је у садржини 

конкурсне документације грешком уписан број јавне набавке 58/2017. Те стога, број 

предметне јавне набавке јесте 2/2018. 

Питање 5: 

 



„ У Табели број 1. на страни број 6. конкурсне документације, под редним бројем 3.8 – 

катастарско класирање земљишта и у Обрасцу структуре цена под А, на страни број 

29. конкурсне документације, под редним бројем 3.8 – катастарско класирање 

земљишта, по инерцији из давно прошлог времена уписали да наведено класирање 

земљишта изводи Републички геодетски завод, а да уствари наведено класирање 

земљишта ће изводити понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну 

набавку“. 

 

Одговор: 

 

Програма комасације катастарске општине Сонта, Oпштина Апатин, (рађен у марту 

2014.) рађен је по старом Закону о државном премеру и катастру где је Републички 

геодетски завод имао искључиво право да изводи катастарско класирање земљишта. 

Законом о изменама и допунама закона о државном премеру и катастру ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично 

тумачење, 113/2017 - др. закон и 27/2018 - др. закон) је измењено, те извођење радова 

катастраског класирања, бонтирања и комасационе процене земљишта може да врши 

геодетска организација по одређеним условима ( Члан 17. Законом о изменама и 

допунама закона о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 

113/2017 - др. закон и 27/2018 - др. закон)).  

 

Када је Комисија за ЈН 2/2018 припремала Конкурсну документацију за предметну 

јавну набавку, Образац структуре цена је преузела из Програма комасације 

катастарске општине Сонта, Oпштина Апатин, рађен у марту, 2014. године, те је 

дошло до грешке, Комисија није увидела и изменила ставке које се наводе у питању, те 

да Катастарско класирање земљишта уместо, Републичког геодетског завода, врши 

изабрани понуђач.  

 

У складу са одговором на питања бр 5. и 6. измењена је конкурсна документација и 

иста усклађена са Законом о изменама и допунама закона о државном премеру и 

катастру. 

 

Питање 6: 

 

У Табели број 2. на страни број 7. конкурсне документације, под редним бројем 8 – 

катастарско класирање земљишта и у Обрасцу структуре цена под Б, на страни број 

30. конкурсне документације, под редним бројем 8 – катастарско класирање 

земљишта, по инерцији из давно прошлог времена уписали да наведено класирање 

земљишта изводи Републички геодетски завод, а да уствари наведено класирање 

земљишта ће изводити понуђач коме буде додељен уговор за предметну јавну 

набавку“. 

 

Одговор: 

Као и код одговора на питање 5. Комисија је у конкурсној документацији преузела 

ставке из Програма комасације катастарске општине Сонта, Oпштина Апатин, који је 

рађен у марту, 2014. године, те је измењена конкурсна документација и иста усклађена 

са Законом о изменама и допунама закона о државном премеру и катастру. 
 

Комисија за јавну набавку бр. 2/2018 


