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Црна Трава 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-24/2018-02 за јавну набавку 

услуга израде програма заштите животне средине општине Црна Трава са акционим 

планом у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

На писани приговор потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења/одговоре 

како следи: 

 

Дана 17.08.2018. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис 

Комисији којим потенцијални понуђач упућује следеће примедбе и предлоге у погледу 

садржине конкурсне документације: 

 

1. За израду локалног Програма заштите животне средине није неопходно да 

понуђач „има најмање 8 запослених од којих у радном односу најмање 3 лица 

сарадника са високом стручном спремом, запошљених на неодређено време 

најмање 6 месеци пре дана објављивања позива; најмање 1 лице доктора 

техничких и/или природно-математичких наука, који су у сталном радном односу 

или ангажовани уговором о повременим и привременим пословима или на други 

начин радно ангажовани“. На тржишту постоје стручњаци свих профила, 

инжењери, па и доктори наука, који су самостални саветници или сарађују са 

више предузећа, имају стручност, искуство и референце за тражену услугу, а по 

потреби се организују у стручне тимове. Зато је боље у условима тражити да 

понуђач достави биографије кључних чланова тима, којима ће се доказати 

стручност и раније учешће на сличним пројектима, без условљавања са бројем и 

структуром запослених код понуђача. 

 

Одговор:  

 

Комисија за предметну јавну набавку констатује да је у конкурсној документацији, 

на страни 15. направљена техничка грешка, па је написано да „Самостални понуђач, 

носилац заједничке понуде мора да има најмање 8 запослених...“, а треба да стоји 

„Самостални понуђач, носилац заједничке понуде мора да има најмање 4 запослена...“. 

Поред тога, Комисија је мишљења да је ради обезбеђивања веће конкуренције 

оправдано да се у погледу кадровског капацитета понуђача изврши промена тако да се 



уместо три сарадника са високом стручном спремом у сталном радном односу, дозволи 

учешће понуђача који има  3 лица – сарадника са високом стручном спремом у сталном 

радном односу или ангажовани уговором о повременим и привременим пословима 

или на други начин радно ангажовани. С друге стране, узимајући у обзир предмет јавне 

набавке, тј. његову комплексност, Комисија је мишљења да су постављени додатни услови 

у погледу кадровског капацитета понуђача оправдани и потребни, да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, те да нису дискриминишући.  

 

2. Тражене области нису од једнаке важности за сваку локалну заједницу, а листа 

специфичних циљева и приоритета утрђује се током израде програма, заједно са 

локалним становништвом. Постоји јасна могућност да ће се већ на почетку 

израде Програма утврдити да предложени садржај на одговара стварним 

потребама. Зато условима јавне набавке не треба превише стрриктно 

дефинисати обалсти, не ограничавати сувише приступ и избор методологије, 

тиме сужавати број потенцијалних понуђача и простор за учешће локалног 

становништва у креирању садржаја документа, идентификације проблема и 

начину решавања. 

 

Одговор:  

 

Комисија сматра да се предложеним садржајем Програма не ограничава приступ и 
избор методологије, с обзиром да је самом конкурсном документацијом, на крају 14. 
странице прописано следеће: „Садржај се може мењати и/или допунити након 
спроведеног поступка јавне набавке, на предлог Извршиоца услуге или на предлог 
Наручиоца, у циљу израде Програма. На измењени и/или допуњени садржај Радна група 
даје сагласност, након чега може започети израда Програма“. 

У току израде самог Програма заштите животне средине, од стране Наручиоца 
биће формирана радна група, која ће, између осталог, и да прикупља предлоге, 
информације и сугестије од локалног становништва.  

У складу са напред наведеним, предвиђени су механизми да се, зависно од 
указаних потреба, евентуално коригује сам садржај Програма. 

Комисија сматра да предложени садржај Програма (који се, као што је наведено, 
може кориговати након спроведеног поступка јавне набавке) ни на који начин не утиче 

на сужавање броја потенцијалних понуђача.  

 

Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-44/2018-02 од 

07.08.2018. године и биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

 

Комисија за предметну јавну набавку 

 


