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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за просторно планирање, 

урбанизам и грађевинарство 

Број: 35-84/2018-V-5 

Дана: 14. 12. 2018. године 

Сремски Карловци 
 

 

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  
 

Одговор заинтересованим лицима 

на питање у вези са јавном набавком 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И 

КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

-ЈН МВ1.2.16.- 

 

Дана, 12. 12.  2018. године, запримљенa захтев за Додатне информације/ појашњења 

подношење понуда за јавну набавку услуга- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ЈН МВ1.2.16., а који гласи:   
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Захтев број 1:  
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Одговор бр. 1: Сходно Вашем захтеву Наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда за јавну набавку услуга- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, 

ЈН МВ1.2.16, у односу на раније дефинисан рок , за још 30 дана, односно са 17.12.2018. 

године на 15.01.2019. године до 09:30 часова. 

Захтев 2: 

 

 Дана, 14. 12.  2018. године, запримљенa захтев за Додатне информације/ појашњења 

подношење понуда за јавну набавку услуга- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ЈН МВ1.2.16., а који гласи:   

 

Na osnovu važećeg Zakona o javnim nabavkama, čl. 63, molim da date pojašenjenje za deo 

konkursne dokumentacije „IV 1. Uslovi za učešće u postupku JN iz čl. 75. i 76. 2. Uputstvo kako 

se dokazuje ispunjenost tih uslova“ u kome se traži da ponuđač raspolaže licenciranim 

softverima za grafičku dokumentaciju (minimum 10 licenci) i numeričko simuliranje ponašanja 

objekta (minimum 1. licenca).  

  

Iz konkursne dokumentacije nije jasno koji su razlozi da se za izradu projekata 

sanacije 20 fasada ukupne površine 2600 m2 obezbedi minimalno 10 licenciranih 

softvera za grafičku dokumentaciju, odnosno jedan licencirani softver za izradu 2 

fasade ukupne površine 260 m2.  

  

Dalje, upotreba licenciranog softvera za numeričko simuliranje ponašanja objekta, 

koji služi za trodimenzionalno modelovanje zgrada sa simulacijama energetske 

efikasnosti novoprojektovanog objekta i njegovih performansi (toplota, osvetljenje i 

dr) u smislu optimizacije potrošnje energije nema nikakvog smisla prilikom izrade 

projekata sanacije uličnih fasada objekta iz dva razloga: 

1. Nikakvom intervencijom na jednoj od pet fasada objekta se ne može uticati 

na performanse objekta u smislu generalne optimizacije potrošnje energije. 

Iz tog razloga molim da date objašnjenje za gore navedeno dovođenjem u 

logičku vezu uslova zaštite objekata koji su kulturna dobra od izuzetnog 

značaja i zahtev za korišćenjem predmetnog softvera u smislu optimizacije 

potrošnje energije (toplota, osvetljenje i dr) prilikom izrade projekata sanacije 

uličnih fasada objekata, za koje se zbog kategorizacije (KD od izuzetnog 
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značaja) ne može raditi termo-izolacija niti koristiti drugi materijali, osim onih 

strogo propisanih uslovima i merama tehničke zaštite. 

2.    za predmetne objekte za koje se radi projekat sanacije fasade ne postoji 

obaveza unapređenja energetskih svojstava objekta jer se radi o kulturnim 

dobrima od izuzetnog značaja.  

Molim da date tumačenje po kojim zakonskim osnovama tražite ispunjenost 

ovog uslova. Zakon o kulturnim dobrima predviđa poseban tretman objekata 

koji su kategorizovani kao kulturna dobra od izuzetnog značaja, za koje uslovi 

i mere tehničke zaštite utvrđuje samo Republički zavod za zaštitu spomenika 

kulture iz Beograda (RZZZSK). Ako je ovako postavljen uslov eksplicitno 

sadržan u Uslovima i merama tehničke zaštite izdatim od strane RZZZSK 

postavlja se pitanje zašto ti Uslovi nisu dostupni svima na uvid, a ako jesu 

informacija o tome gde ste ih objavili mora biti javno dostupna.  

  

Na osnovu gore iznetog zaključujem da Komisija za JN MV 1.2.16. mora dovesti u logičku vezu 

nabavku sa zadatim dodatnim uslovima i to: 

 Dovesti u logičku vezu nabavku sa definisanim brojem, odnosno tipom softvera 

 Dovesti u logičku vezu nabavku sa normativima tj. objasniti iskorišćenost kapaciteta 

traženih softvera – broj traženi licenciranih softvera za grafičku dokumentaciju znatno 

prevazilazi potrebe nabaveke – iskorišćenost licenciranog softvera za numeričko 

simuliranje ponašanja objekta koji nema primenu u izradi projekata sanacije uličnih 

fasada 

 Objasniti ko će nadoknaditi troškove angažovanja većeg broja licenciranih softvera koji 

se neće koristiti pri realizaciji nabavke i šta se dešava sa neangažovanjem licenciranih 

softvera. 

Ukoliko za navedene dodatne uslove ne postoji logična veza sa nabavkom ili ako nisu eksplicitno 

utemeljeni u Uslovima i merama tehničke zaštite Republičkog zavoda za zaštitu spomenika 

kulture, na osnovu gore navedeno molim da uslove predviđene konkursnom dokumentacijom 

izmenite u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama. U suprotnom se navedeni uslovi 

smatraju diskriminatorskim jer favorizuju samo određenog ponuđača koji ima određen broj 

određenih licenciranih softvera i prema tome predstavljaju osnov za podnošenje „Zahteva za 

zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki pre podnošenja ponuda“ na sadržaj 

konkursne dokumentacije.  

 

Одговор 2: комисија за предметну јавну набавку ће дати детаљан одговор до среде 

19.12.2018. године и продужити рок за подношење понуда за јавну набавку услуга- ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ 

ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ЈН МВ1.2.16, у односу на раније 

дефинисан рок , за још 30 дана, односно са 17.12.2018. године на 15.01.2019. године до 09:30 

часова. 

 

 КОМИСИЈА ЗА  

ЈН МВ 1.2.18. 


