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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-1-17/19
Дана 24.04.2019.године
Ивањица
На основу чланова 107. став 1. и 109. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда
комисије у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1-3-1/19, и то набавке радова на текућем
одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, покренутом
по одлуци бр. 1-1-3-1-1/19 од 08.03.2019.године, доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуда и обустави поступка
ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде због битних недостатака: понуда заведена под
бројем 1-54/19 од 21.03.2019.године понуђача предузетника Михаила Вукајловића из Ужица,
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'', ул.Милана Ђурића бр.10, 31000 Ужице и
понуда заведена под бројем 1-53/19 од 21.03.2019.године групе понуђача чији су чланови групе:
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица – који је носилац и
,,Путеви" д.о.о. Ивањица, ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица, због битних недостатака односно
из разлога што понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке односно што њихове понуде садрже друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварне садржине понуда и није могуће упоредити их са другим понудама.
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-3-1/19, и то набавке радова на
текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, из
разлога што нису испуњени услови за доделу уговора.
Образложење
ЈКП ''Ивањица'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-3-1-1/19 од
08.03.2019.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-1/19, и то радова на
текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, за
обављање делатности у области водопривреде.
Процењена вредност јавне набавке износила је 6.000.000 динара без пореза на додату вредност.
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, упућен је у
електронском облику, на адресе 3 лица за која су постојала сазнања да су способна да изврше
набавку односно испуњавају техничке и кадровске услове за извођење радова који су предмет
јавне набавке, и то:
1. Привредном друштву ,,Путеви" д.о.о. Ивањица
ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица
e-mail – office@putevi-ivanjica.rs;
2. Привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – office@montaznekucegradjevinar.com;
3. Привредном друштву ,,Први септембар'' д.о.о. Ивањица
ул. Вукадина Стојановића бр.5, 32250 Ивањица
e-mail – prviseptembar@mts.rs.
Истовремено са упућивањем позива, објављен је позив за подношење понуда са конкурсном
документацијом и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца.
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До истека рока за подношење понуда, односно до дана 21.03.2019.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:

1.
Број под којим је понуда заведена: 1-53/19
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица – који је носилац;

,,Путеви" д.о.о. Ивањица, ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица;
Датум пријема: 21.03.2019.године
Сат: 1140 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-54/19
Назив понуђача: Предузетник Михаило Вукајловић из Ужица
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'' Ужице
ул.Проте Милана Ђурића бр.10, 31000 Ужице
Датум пријема: 21.03.2019.године
Сат: 1145 часова
Утврђено је да су сви понуђачи за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, као доказ доставили
Изјаве, којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном
документацијом.
Извршено је рангирање понуда у складу са критеријумом најниже понуђене цене:
РАНГИРАЊЕ ПОНУЂАЧА ПО ПОНУЂЕНОЈ ЦЕНИ
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.

ПОНУЂАЧ
Предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под
пословним именом ,,Хидро мимонт'' Ужице
Група понуђача чији су чланови групе:
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и ,,Путеви" д.о.о. Ивањица

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
3.909.320,00
5.205.760,00

Имајући у виду да је наручилац одредио у конкурсној документацији да може, пре доношења
одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија и од осталих
понуђача да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, затим да може
да затражи на увид и оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, дана
25.03.2019.године упућен је захтев понуђачу предузетнику Михаилу Вукајловићу из Ужица,
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'', чија је понуда оцењена као најповољнија
у предметном поступку јавне набавке, односно дана 09.04.2019.године овлашћеном члану групе
другог понуђача привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и његовим пуномоћницима
адвокату Бранку Ракити из Крагујевца и привредном друштву ,,Тендери'' д.о.о. Крагујевац, за
доставу копија доказа о испуњености појединих услова за учешће у поступку јавне набавке
односно да располажу довољним техничким капацитетом, и то у року од пет дана од дана
пријема захтева на e-mail наручиоца: jakopko@mts.rs или путем поште на адресу: ЈКП
,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, следећих докумената:
-

за најмање 1 багер точкаш тежине минимално 8 t – одштампаних података из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопије
важеће полисе осигурања ( кумулативно) и произвођачке спецификације или
друге потврде за доказивање тежине багера, као и за доказивање да је багер
точкаш;

-

за најмање 1 виброплочу – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
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пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о
куповини;
-

за најмање 1 вибронабијач – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о
куповини;

-

за најмање 1 кипер носивости од најмање 10 t - одштампаних података из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопије
важеће полисе осигурања, а за кипер који није у власништву и фотокопије
уговора којим се доказује правни основ коришћења;

-

за најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 250 kg –
фотокопије књиговодствене картице основног средства или извода из главне
књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке
спецификације или друге потврде за доказивање тежине хидрауличног чекића;

-

за најмање 1 електроагрегат минималне снаге 6 kW – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге (од било
којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године
или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке спецификације или
друге потврде за доказивање снаге електроагрегата;

-

за најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 4 m3/min –
фотокопија књиговодствене картице основног средства или извода из главне
књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке
спецификације или друге потврде за доказивање капацитета ваздушног
компресора;

-

за најмање 1 пумпу за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге (од било
којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године
или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке спецификације или
друге потврде за доказивање снаге пумпе;

-

за најмање 1 машину за варење полиетиленских цеви – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге (од било
којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године
или фотокопије рачуна о куповини;

-

за најмање 1 нивелир са летвом – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о
куповини;

-

за опрему за подбушивање пречника до  300 mm – фотокопије књиговодствене
картице основног средства или извода из главне књиге (од било којег датума)
или фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или
фотокопије рачуна о куповини за опрему за подбушивање у власништву
односно фотокопије уговора којим се доказује правни основ коришћења;

-

за најмање 1 машину за сечење асфалта – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или
фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије
рачуна о куповини.
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Понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под пословним именом
,,Хидро мимонт'', примио је захтев дана 27.03.2019.године, док су овлашћени члан групе другог
понуђача привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и његови пуномоћници примили
захтев дана 10.04.2019.године.
Понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под пословним именом
,,Хидро мимонт'', доставио је доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
дана 29.03.2019.године.
Ради доказивања испуњавања додатног услова за учешће у поступку у погледу техничког
капацитета односно поседовања у својини најмање једног багера точкаша тежине минимално 8
t, понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица доставио је само одштампане податке из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопију важеће полисе
осигурања, док није доставио произвођачку спецификацију или другу потврду за доказивање
тежине багера, као и за доказивање да је багер точкаш. Из достављених одштампаних података
из саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола за багер понуђача
предузетника Михаила Вукајловића из Ужица, следи да исти багер има масу од 6.800
килограма односно 6,8 тона. Одредбом члана 7. став 1. тачка 57а) Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014,
24/2018, 41/2018 и 87/2018), маса возила је дефинисана као маса возила спремног за вожњу коју
декларише произвођач возила и која подразумева масу празног возила, масу возача од 75 kg за
сва возила изузев возила на два и три точка, у случају аутобуса, масу другог члана посаде од 75
kg, ако за њега постоји седиште у возилу, а у случају вучног возила изузев возила врсте M1,
масу вучног уређаја уколико постоји. Из цитиране одредбе Закона о безбедности саобраћаја на
путевима следи да тежина возила може бити само мања од масе возила. Закон о јавним
набавкама није дефинисао које све додатне услове понуђачи морају да испуне како би узели
учешће у поступцима јавних набавки, већ је то овлашћење дао наручиоцу, да сходно члану 76.
став 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), у складу са својим објективним потребама, у оквиру конкурсне
документације јасно наведе које додатне услове понуђачи морају да испуне у циљу учешћа у
поступку јавне набавке, као и да, у вези с тим, дефинише које су све доказе понуђачи дужни да
доставе како би доказали да испуњавају тражене додатне услове и како би доставили
прихватљиву понуду. Из тога следи да је, приликом стручне оцене понуда, наручилац дужан да
оцењује прихватљивост сваке понуде у складу са траженим доказима из конкурсне
документације, које су понуђачи дужни да доставе у оквиру понуде. Имајући у виду, с једне
стране, да понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица није доставио произвођачку
спецификацију или другу потврду из којих би се на несумњив начин могла утврдити тежина
багера, а, с друге стране, околност да је исти понуђач доставио одштампане податке из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола за багер, из којих се може
извести закључак да багер овог понуђача несумњиво има тежину мању од 8 тона, понуда овог
понуђача је неприхватљива из разлога што садржи битан недостатак у смислу одредби члана
106. став 1. тачке 2. и 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), јер понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке односно понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама, па је
донета одлука у складу са одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Овлашћени члан групе другог понуђача привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица
доставио је доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке дана
12.04.2019.године.
Имајући у виду да је група понуђача чији је овлашћени члан групе привредно друштво
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, у прилогу понуде, као доказ испуњавања додатног услова да
располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне три календарске
године (2016, 2017. и 2018.године) реализовала уговоре о извођењу радова на инсталацијама
спољних водовода и канализације у укупној вредности већој од 5.000.000 динара без ПДВ-а,
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доставила списак изведених радова на којем је на редном броју један, као једини унос, уписан
назив радова ,,Изградња прикључног цевовода резервоара Центар Ивањица'', затим као година
завршетка радова означена 2016.година, а инвеститор радова МПП ,,Јединство'' Севојно,
наручилац је, у складу са условима из конкурсне документације, дана 15.04.2019.године
овлашћеном члану групе понуђача привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и
његовим пуномоћницима адвокату Бранку Ракити из Крагујевца и привредном друштву
,,Тендери'' д.о.о. Крагујевац, упутио захтев за доставу копија доказа о испуњености појединих
услова за учешће у поступку јавне набавке односно да располажу довољним пословним
капацитетом, и то у року од пет дана од дана пријема захтева на e-mail наручиоца:
jakopko@mts.rs или путем поште на адресу: ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка Кушића
бр.61, 32250 Ивањица: списка изведених радова на инсталацијама спољних водовода и
канализација у укупној вредности већој од 5.000.000 динара без ПДВ-а, са подацима из обрасца
X конкурсне документације уз потврду издату и потписану од стране сваког наведеног
наручиоца на обрасцу XI конкурсне документације, и фотокопија уговора и ситуација за све
изведене радове са списка, у претходнe три календарске године (2016, 2017. и 2018.године),
нарочито узимајући у обзир чињеницу да је инвеститор радова који су наведени на списку био,
заправо, наручилац у овом поступку јавне набавке, док је горе поменуто привредно друштво
МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно било извођач радова, дакле није било инвеститор, а овлашћени
члан групе привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица подизвођач, дакле не извођач
радова, и да је, притом, извођач радова привредно друштво МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно
испоставило окончану ситуацију наручиоцу дана 25.12.2015.године, дакле не 2016.године.
Овлашћени члан групе понуђача привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и његови
пуномоћници примили су захтев дана 16.04.2019.године, а дана 19.04.2019.године овлашћени
члан групе понуђача привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица доставио је доказе ради
доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
Овлашћени члан групе понуђача привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица је поново
доставио списак изведених радова на којем је на редном броју један, као једини унос, уписан
назив радова ,,Изградња прикључног цевовода резервоара Центар Ивањица'', затим као година
завршетка радова означена 2016.година, инвеститор радова - МПП ,,Јединство'' Севојно,
извођач радова - ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, док је у пољу за вредност изведених радова
уписан износ од 7.213.368,81 динара без пореза на додату вредност. У прилогу списка,
овлашћени члан групе понуђача доставио је потврду МПП ,,Јединство'' Севојно као наручиоца,
окончану ситуацију изведених радова од 01.02.2016.године и уговор о грађењу закључен
између МПП ,,Јединство'' Севојно као извођача радова и ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица као
подизвођача радова дана 27.07.2015.године. Имајући у виду да је инвеститор радова који су
наведени на списку, заправо, био наручилац у овом поступку јавне набавке, док је горе
поменуто привредно друштво МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно било извођач радова, а овлашћени
члан групе привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица подизвођач, и да је, притом,
извођач радова привредно друштво МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно испоставило окончану
ситуацију наручиоцу дана 25.12.2015.године, дакле не 2016.године, нису уважени предметни
докази јер је извршен непосредан увид у окончану ситуацију изведених радова на изградњи
прикључног цевовода резервоара Центар у Ивањици и установљено је да је извођач радова
привредно друштво МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно исту испоставио дана 25.12.2015.године,
дакле не 2016.године. Конкурсном документацијом ове јавне набавке је било предвиђено да ће
се уважити и вредност радова изведених пре 2016.године, уколико су исказани у окончаној
ситуацији која је испостављена у захтеваном трогодишњем периоду, али уколико је део радова
изведен пре 2016.године. Предметно признавање радова изведених пре 2016.године
подразумева да су преостали радови изведени у току 2016.године или касније. Међутим, у
конкретном случају, радови на изградњи прикључног цевовода резервоара Центар у Ивањици
су окончани у току 2015.године што несумњиво потврђује постојање окончане ситуације која је
испостављена пре наступања 2016.године. Штавише, МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно се не може
сматрати наручиоцем радова у смислу Закона о јавним набавкама и Посебних узанси о грађењу.
Наиме, одредбом члана 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'',
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да се наручиоцем сматрају државни орган, орган
аутономне покрајине и орган локалне самоуправе односно правно лице основано у циљу
задовољавања потреба у општем интересу, које немају индустријски или трговински карактер,
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под условима одређеним законом. МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно као издавалац достављене
потврде и сауговарач овлашћеног члана групе, без сумње, не може се сврстати у категорију
наручиоца. Такође, одредбом члана 9. став 1. тачке 1. и 2. Посебних узанси о грађењу
(,,Службени лист СФРЈ'', бр. 18/77) дефинисан је наручилац као лице које је уговором
закљученим са извођачем наручило извођење радова који су предмет уговора, а извођач као
лице које је уговором закљученим са наручиоцем прихватило обавезу да изведе радове који су
предмет уговора. У уговору о извођењу радова на изградњи прикључног цевовода резервоара
Центар Ивањица наручилац радова је Јавно комунално предузеће ,,Ивањица'', док је извођач
радова МПП ,,Јединство'' а.д. Севојно, а подизвођач овде овлашћени члан групе понуђача. Из
достављеног уговора о грађењу, такође, може се извести несумњив закључак да је овде
овлашћени члан групе понуђача подизвођач у предметном уговору. Из тога следи да издавалац
потврде о изведеним радовима на предметном објекту није могао бити извођач радова већ само
наручилац односно ЈКП ,,Ивањица''. Даље, саставни део конкурсне документације ове јавне
набавке је образац X под називом ,,Списак изведених радова'' у којем су понуђачи били у
обавези да наведу податке о инвеститору и извођачу радова. Овлашћени члан групе понуђача
привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица је у предметни образац унео неистинит
садржај уписивањем назива извођача радова у колону у којој је захтеван упис назива
инвеститора радова односно уписивањем сопственог назива у колону у којој је захтеван упис
назива извођача радова иако је овде овлашћени члан групе у предметном уговору био
подизвођач радова.
Ради доказивања испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке односно да располаже
довољним пословним капацитетом, овлашћени члан групе понуђача привредно друштво
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица доставио је и списак изведених радова другог члана групе
привредног друштва ,,Путеви'' д.о.о. Ивањица, на којем је на редном броју један, као једини
унос, уписан назив радова ,,Изградња хладњаче 2 у Пожеги'', затим као година завршетка
радова означена 2016.година, инвеститор радова - ,,Crops & partners'' d.o.o. Beograd, извођач
радова - ,,Путеви'' д.о.о. Ивањица, док је у пољу за вредност изведених радова уписан износ од
7.612.752,79 динара без пореза на додату вредност. У прилогу списка, овлашћени члан групе
понуђача доставио је потврду привредног друштва ,,Crops & partners'' d.o.o. Beograd као
наручиоца у којој је као вредност радова уписан износ од 106.457.154,81 динара са порезом на
додату вредност, окончану ситуацију изведених радова од 28.09.2016.године и уговор о
извођењу радова закључен између ,,Путеви'' д.о.о. Ивањица као извођача радова и ,,Crops &
partners'' d.o.o. Beograd као инвеститора дана 25.03.2016.године. На основу достављених доказа
и начина на који су маркиране поједине позиције у достављеној окончаној ситуацији може се
извести закључак да располагање довољним пословним капацитетом група понуђача жели да
докаже вредностима укупних радова атмосферске канализације који у опису позиције носе
ознаку ,,C'' и радова хидрантске мреже који у опису позиције носе ознаку ,,D'', јер збир
вредности изведених радова на овим позицијама износи 7.612.752,79 динара, док преостали
радови до вредности од 106.457.154,81 динара представљају радове на изградњи самог објекта
хладњаче. У овој мањој вредности радови атмосферске канализације имају удео у износу од
6.410.058,27 динара, док радови хидрантске мреже имају удео у износу од 1.202.694,52 динара.
Одредбом члана 151. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 121/2012, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), прописано је да одговорни извођач радова
може бити лице са, између осталог, одговарајућом лиценцом у складу са овим законом и које је
уписано у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера. Одредбом
члана 162. истог закона предвиђено је да лиценцу за одговорног извођача радова, решењем
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма,
а да лиценца може бити издата лицу које је стекло одговарајуће образовање и искуство за
обављање стручних послова, које је положило стручни испит и испунило и друге услове у
складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона. Члан 10. Правилника о
полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке
документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за
одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник
РС", бр. 27/2015 и 92/2015) предвиђа да административно-стручне и техничке послове везане за
полагање стручног испита обавља Инжењерска комора Србије, док је одредбом члана 28. истог
правилника прописано да се врсте лиценци утврђују у складу са законом, овим правилником и
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статутом Инжењерске коморе Србије. Одлуком о врстама лиценци које издаје Инжењерска
комора Србије бр.1493/1-3 од 02.07.2012.године прописане су шифре лиценци, називи лиценци,
услови за издавање, описи делатности по појединим лиценцама и поједини предмети односно
објекти или делови објеката на којима се поједине делатности односно радови изводе. Међу
објектима односно деловима објеката на којиме се поједине делатности односно радови изводе,
по појединим лиценцама, између осталих, сврстани су:
- унутрашње инсталације водовода и канализације;
- спољне мреже водовода и канализације и пратећи хидротехнички објекти;
- дренажни системи и системи кишне канализације.
Одговарајуће лиценце за руковођење грађењем које обухвата радове на унутрашњим
инсталацијама водовода и канализације су лиценце: 412 - Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње; 413 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на
објектима хидроградње; 414 - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и
инсталација водовода и канализације; 415 - Одговорни извођач радова саобраћајница; 418 Одговорни извођач радова друмских саобраћајница; 700 - Одговорни извођач, са
специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима високоградње; и
800 - Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње.
Одговарајуће лиценце за руковођење грађењем које обухвата радове на спољним мрежама
водовода и канализације и пратећим хидротехничким објектима су лиценце: 413 - Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
хидроградње и 414 - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације.
Одговарајуће лиценце за руковођење грађењем које обухвата радове на дренажним системима и
системима кишне канализације су лиценце: 412 - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње; 415 - Одговорни
извођач радова саобраћајница и 418 - Одговорни извођач радова друмских саобраћајница.
Из свега наведеног следи да је правилима грађевинске струке и прописима који регулишу
материју грађења објеката јасно направљена разлика између, с једне стране, објеката
спољне мреже водовода и канализације и, с друге стране, дренажних система и система
кишне канализације. О томе недвосмислено говоре садржаји лиценци за одговорне
извођаче из којих произлази да није дозвољено носиоцима лиценци који руководе
грађењем дренажних система и система кишне канализације да руководе грађењем
спољних мрежа водовода и канализације. Сходно томе, нису уважени достављени докази
групе понуђача да располаже довољним пословним капацитетом, јер се изведени радови
на атмосферској канализацији на могу сврстати у радове на инсталацијама спољних
водовода и канализације, већ искључиво у радове на дренажним системима и системима
кишне канализације. Од изведених радова, евентуално, би се могли уважити радови на
хидрантској мрежи, међутим, вредност ових радова у износу од 1.202.694,52 динара није
довољна да група понуђача докаже да испуњава додатни услов имајућу виду да је наручилац у
конкурсној документацији захтевао од понуђача да морају да докажу да су у претходне три
календарске године (2016, 2017. и 2018.године) реализовали уговоре о извођењу радова на
инсталацијама спољних водовода и канализације у укупној вредности већој од 5.000.000 динара
без пореза на додату вредност. Исправност оваквог закључка потврђује и садржина
окончане ситуације коју је за изведене радове на изградњи хладњаче 2 у Пожеги
испоставио члан групе ,,Путеви'' д.о.о. Ивањица. Предметна окончана ситуација је
оверена од стране надзорног органа дипломираног грађевинског инжењера Добривоја Б.
Стевановића који је носилац личне лиценце 410 која не дозвољава руковођење грађењем
спољних мрежа водовода и канализације. Из тога даље следи да је и понуда групе понуђача
неприхватљива из разлога што садржи битан недостатак у смислу одредби члана 106. став 1.
тачке 2. и 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), јер група понуђача није доказала да испуњава додатне услове за учешће у

