
 
број: 01-5913/4-1 

датум: 06.11.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем 

тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке услуга број ЈНО 8/17 ,,Израда пројекта за 

извођење радова на изградњи мултифункционалне дворане у оквиру спортско-рекреативног 

центра „Кошутњак” даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА БРОЈ ЈНО 8/17 

1.Питање заинтересованог лица: 

На страни 36/38 конкурсне докуметнације у оквиру тачка 4) наведено је: „Понуђач мора доставити 

писмену потврду да је упознат са чињеницом да у случају избора за најповољнијег понуђача мора 

решити питање ауторских права на урбанистичком пројекту за СРЦ „Кошутњак“. Ко је власник 

ауторских права? 

 

1.Одговор комисије наручиоца: 

Ауторска права су на основу одредбе члана 7. став 3. Уговора о јавној набавци услуга ЈН 8/15 - 

израда урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар „Кошутњак“, пренета „у 

уделу од 50% (50/100) Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, а друга половина од 

50% (50/100) припада извршиоцу. Тако да ауторска права и сва друга права која из њега 

произилазе у уделу од 50% припадају Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије.“ 

Извршилац услуге из горе наведеног уговора је привредно друштво „Отворени атеље града 

„Архитектон“ доо Београд, Светогорска 18, ПИБ 103746014, матични број 20011963, кога заступа 

директор Марко Стојчић. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

На који начин се чува начело конкурентности понуђача јер је власник ауторксих права своја 

потраживања може да исказује на различите начине према различитим понуђачима. 

 

2. Одговор комисије наручиоца: 

Намера Наручиоца приликом формулисања услова везаног за регулисања ауторских права над 

урбанистичким планом јесте обезбеђење начела ефикасности и економичности. Наиме, с обзиром 

да је идејно решење које чини саставни део урбанистичког пројекта представља основ за израду 

техничке документације која је предмет јавне набавке. 

Консеквентно, може се јавити проблем приликом добијања локацијских услова уколико ово 

питања не би било решене те сходно томе и рок за извршење предметне пројектантске услуге 

може се показати као нереалан. 

Ствар је унутрашње пословне политике и начела аутономије воље привредних субјеката на који 

начин ће договорити, односно решити питање ауторских права док је обавеза Наручиоца да 

успешно спроведе поступак јавне набавке на начин да обезбеди успешно извршење, односно 

реализацију јавне набавке у оквиру буџета датог за процењену вредност уз уколико је могуће што 

веће уштеде.  



страна 2 од 2 

 

Уколико Наручилац не би захтевао од заинтересованих лица, и консеквентно понуђача да реше 

ово питање прекршене би биле одредбе члана 11. ЗЈН које се односе на начело транспарентности и 

члана 61. став 1. ЗЈН везане за обавезу ннаручиоца да припреми конкурсну документацију тако да 

понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.  

 

3. Питање заинтересованог лица: 

На који начин понуђач може да предвиди трошкове за ауторска права и на који начин је 

Наручилац предвидео износ средстава у оквиру буџета за јавну набавку? 

3. Одговор комисије Наручиоца: 

Комисија наручиоца је управо из разлога предвиђања трошкова понуђача предвидела као услов за 

прихватљивост понуде решавање питања ауторских права. Дкале, на понуђачима је да након 

решеног питања ауторских права дају понуђену цену. 

Износ процењене вредности за јавну набавку је одређен на основу испитивања тржишта за сличне 

услуге, претходно добијених понуђених цена у поступцима јавних набавки које је Наручилац 

спроводио у претходне три године као и имајући у виду да понуђачи морају решити питање 

ауторских права када је реч о урбанистичком плану. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Да ли ће Наручилац признати лиценце дипломираних инжењера архитектуре који поседују 

лиценцу одговорног пројектанта или је потребно да понуђач има одговорајући број ангажованих 

дипломираних (мастер) инжењера архитектуре (од тога 2 са лиценцом 200 и два са лиценцом 300 и 

остали без поседовања лиценце)? 

 

4. Одговор комисије Наручиоца: 

Комисија наручиоца ће признати лиценце дипломираних инжењера архитектуре који поседују 

лиценцу одговорног пројектанта с обзиром да је у питању јавна набавке пројектантских услуга за 

добијање пројекта за локацијске услове, за грађевинску дозволу и пројекта за извођење. 

Комисија наглашава да понуђачи морају да испуне услове који се односе на радни ангажман 

минимум два инжењера са лиценцом 300, по једног инжењера са лиценцом 310, 314, 350, 353, 330 

Инжењерске коморе Србије. 

 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању. 

Чланови Комисије: 

Бојан Ковач 

Татјана Стојановић 

Марко Николић  

 

У складу са чланом 63. ЗЈН објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца. 


