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ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1
за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.25./18
У вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке услуга израде Стратешке процене
утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) бр. ЈН 1.2.25/18 молимо вас да нам
доставите додатна појашњења Конкурсне документације, а у вези са критеријумима за кадровски
капацитет:

ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл. 76. ЗЈН)
Кадровски капацитет:
- За чланове тима потребно је да сваки члан тима понаособ има најмање 5 година
радног искуства у струци и да су учествовали у стратешкој процени утицаја на
животну средину и изради извештаја о стратешкој процени у најмање две
стратешке процене утицаја на животну средину за стратешка и/или планска
документа на националном нивоу у периоду од 2010. године па надаље.
Питање 1:
Да ли се учешће у изради Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
ветроелектране (локални ниво) може сматрати референцом на националном нивоу, с
обзиром да грађевинску дозволу за овакву врсту пројеката према Закону о планирању
и изградњи издаје надлежно министарство/покрајина (национални ниво)?
- Једног (1) стручњака из области географије (минимум један дипломирани инжењер
географ, односно дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије у трајању од пет година односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године).
Питање 2:
Да ли је могуће да се изврши измена конкурсне документације у овом делу брисањем
ове позиције?
Образложење: С обзиром да се дипломирани просторни планери, за које је Конкурсном
документацијом већ предвиђена једна позиција, школују на Географском факултету на
катедри за просторно планирање и добијају диплому истог факултета, а референтнији
су за израду документа који је предмет јавне набавке у односу на дипломираног
географа, уверени смо да анагжовање стручњака из области географије није од значаја
за квалитетно извршење услуге која је предмет ове јавне набавке. Такође, указујемо да
дипломирани инжењер географије (како се наводи у Конкурсној докумементацији) не
постоји у класификацији занимања у Србији.
Министарству заштите животне средине у току рока за подношење понуда у
поступку јавне набавке мале вредности, заинтересовано лице се обратило електронском

поштом дана 10.08.2018.год. са Захтевом за додатним информацијама или појашњењем
конкурсне документације ЈН 1.2.25/18 - услуга израде Стратешке процене утицаја
Националног плана за смањење емисија (НЕРП), за коју су позив и конкурсна
документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана
09.08.2018. године.
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
1. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 136/04 и 88/10), у члану 3. тачка 1) - Значење израза дефинише појам 1) планови и
програми јесу сви развојни или други планови и програми, основе, стратегије, укључујући
и њихове измене, које припрема и/или усваја орган на републичком, покрајинском или
локалном нивоу, или које надлежни орган припрема за одговарајући поступак усвајања у
Народној скупштини или Влади Републике Србије, односно скупштини или извршном
органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, као и планови и
програми који се доносе на основу прописа.
Имајући у виду наведено, учешће у изради Стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације ветроелектране (локални ниво) не може се сматрати референцом на
националном нивоу, без обзира на чињеницу ко издаје грађевинску дозволу.
2. На Географском факултету се образују и географи и просторни планери. Основ
студија за просторно планирање односи се на примену метода и техника у планирању и
уређењу простора, те на могућности и видове примене резултата фундаменталних и
апликативних научних истраживања у пракси просторног и урбанистичког планирања у
Србији.
Са друге стране, географи, користећи резултате својих научних дисциплина, али и
других наука, објашњавају просторне аспекте нарушавања животне средине, утврђују
територијално распрострањење загађујућих материја и енергија и начин њиховог деловања
на остале садржаје у простору који су битни за живот људи. Главни задатак дипломираног
географа био би да да географски положај локација (макро и микролокација); климатске
карактеристике подручја; податке о површини и намени локација и приказ педолошких,
геоморфолошких, геомеханичких, хидрографских, хидрогеолошких и сеизмолошких
карактеристика, као и да искаже синтезно узроке и последице неповољних промена у
животној средини, да предвиди просторне разлике и последице тих промена.
Имајући у виду наведено, неопходно је, у сврху израде Стратешке процене утицаја
на Национални план за смањење емисија (НЕРП), да, како је и наведено у Кадровском
капацитету, да у тиму буду и стручњак из области просторног планирања и стручњак из
области географије.
У том смислу, измена конкурсне документације се врши на страни 9 од 34
Конкурсне документације –Додатни услови (чл 76) ЗЈН, код Кадровског капацитета и
то у делу које се односи на звање, односно речи „- једног (1) стручњака из области
географије (минимум један дипломирани инжењер географ)ˮ, заменити речима: „- једног
(1) стручњака из области географије (минимум један дипломирани географ)ˮ.
Наручилац врши и измену рока за подношење понуда у смислу члана 63 ст. 5. ЗЈН,
на следећи начин:
- Мења се тачка 10. Позива за подношење понуда - Начин подношења понуде и
рок за подношење понуда који сада гласи:

,,Благовременом понудом сматраће се она понуда, која је примљена на адресу
Наручиоца, од стране понуђача најкасније до 27.08.2018.године до 11:00 часова.
- Мења се тачка 11. Позива за подношење понуда која сада гласи:
,,11. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се дана 27.08.2018.године у 11:20 часова на адреси
наручиоца (Омладинских бригада 1, (пословна зграда СИВ 3), 6 спрат, канцеларија 610“ .
Остали наводи из Позива за подношење понуда остају непромењени.
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,
и иста чини саставни део конкурсне документације.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Комисија за јавну набавку

