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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

Поводом достављених захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ К 38/17, 

од дана 30.10.2017. године и 31.10.2017. године, објављујемо одговоре на наведена 

питања. 

 

1. У обрасцу 9 на страни 26/39 захтевате да се доставе референце стратегије или 

студије или анализе или елабората или пројекта за лице које поседује 370 

лиценцу. Подсећамо Вас да за стратегију, анализу, студију или елаборат који је 

предмет јавне набавке није потребна лиценца 370 јер се не ради о врсти пројекта 

која је посебно дефинисана нормативним документима (Закон о планирању и 

изградњи, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, или пратећи 

правилници). По садашњем стању, неко ко je урадио 5 пројеката за техничка 

средства за успоравање саобраћаја може овде да наведе референцу.  

 

Зашто нисте као приватљиву референцу ставили израду Акционих планова 

безбедности саобраћаја који су кључни и извршни део Стратегије безбедности 

саобраћаја у локалној самоуправи?  

У вези с тим јасно је да су пројекти за које се захтева лиценца 370 део техничког 

регулисања саобраћаја који нема директне везе са израдом Стратегије 

безбедности саобраћаја као планским и стратешким документом. Овај услов је у 

потпуности дискриминаторски и свакако се неће сматрати оправданим на даљим 

правним инстанцама.  

 

Одговор:  

 

У делу који се односи на додатне услове у погледу испуњености 

кадровског капацитета везане за поседовање лиценце бр. 370 приложени су 

подаци о потребном стеченом образовању, као и опис делатности за Одговорног 

пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације (лиценца 370) уз линк 

Инжињерске коморе Србије на којима су  исти  дати. Из наведеног се може 

закључити да су у оквиру описа делатности носиоца лиценце 370, поред 

пројеката, и студије, анализе и елаборати из области саобраћаја, између осталог 

и безбедности саобраћаја. 

  Наручилац поставља наведени услов како би се обезбедио даваоц услуге 

који има ангажована и/или запослена стручна лица за израду стратешких 



докумената из области саобраћаја. Сва стратешка документа произилазе из 

планских докумената, те је њихово разумевање, правилно тумачење и искуство у 

изради неопходан услов за израду квалитетне стратегије безбедности саобраћаја. 

370 - Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације  

1. Стручни назив образовања (стечено високо образовање):  
o дипломирани инжењер саобраћаја (пре ступања на снагу Закона о 

високом образовању из 2005. године са изменама и допунама, "Службени 

гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), 

o мастер инжењер саобраћаја, са укупно остварених најмање 300 ЕСПБ 

бодова (у складу са Законом о високом образовању из 2005. године са 

изменама и допунама, "Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 

97/2008, 44/2010). 

2. Завршен факултет и студијски програм: 

o Универзитету у Београду - Саобраћајни факултет, одсек: Друмски и 

градски саобраћај и транспорт (пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању из 2005. године са изменама и допунама, "Службени гласник 

РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), односно модули: 

Саобраћајно инжењерство, Безбедност друмског саобраћаја или 

Инжењерство друмског и градског транспорта (студијски програм другог 

нивоа студија у складу са Законом о високом образовању из 2005. године 

са изменама и допунама, "Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 

97/2008, 44/2010); 

o Факултет Техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за 

саобраћај, смер друмски саобраћај (пре ступања на снагу Закона о 

високом образовању из 2005. године са изменама и допунама, "Службени 

гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), односно студијски 

програм Саобраћај и транспорт (студијски програм другог нивоа студија 

у складу са Законом о високом образовању из 2005. године са изменама и 

допунама, "Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 

44/2010). 

 

Опис делатности:  

• Пројекти регулисања и управљања саобраћаја на путној и уличној мрежи; 

• Пројекти и студије интелигентног система за управљање саобраћајем - ИТС, на 

путној и уличној мрежи; 

• Пројекти, студије и анализе за унапређење безбедности саобраћаја у свим 

фазама пројектовања, изградње, реконструкције и експлоатације путне и уличне 

мреже; 

• Саобраћајне студије - планирање саобраћаја; 

• Пројекти и студије капацитета путне и уличне мреже; 

• Претходне и студије оправданости путне и уличне мреже, путних објеката, 

раскрсница, саобраћајних прикључака, граничних прелаза и сл.; 

• Саобраћајни пројекти друмских и градских саобраћајница и чворова - 

раскрсница; 

• Пројекти саобраћајне сигнализације (сталне и привремене) и опреме на 

друмским и градским саобраћајницама и раскрсницама; 



• Саобраћајне анализе и прогнозе у свим фазама пројектовања (путеви, улична 

мрежа, путни објекти, раскрснице, саобраћајни прикључци, гранични прелази и 

сл.); 

• Саобраћајно - технолошки пројекти гаража, уличних и вануличних 

паркиралишта, аутобуских станица и осталих функционалних и пратећих 

објеката;  

• Студије паркирања (стационарни саобраћај); 

• Студије друмског и градског транспорта путника; 

• Студије друмског и градског транспорта робе; 

• Пројекти техничке експлоатације друмских транспортних средстава; 

• Пројекти терминала у друмском саобраћају и транспорту;  

• Студије организације и експлоатације друмског транспорта; 

• Саобраћајне студије у оквиру Пројекта заштите животне средине; 

• Остали саобраћајни пројекти, елаборати, анализе и студије у процесу израде 

Генералних пројекта, Идејних решења и Идејних пројеката, Претходних и 

Студија оправданости у области друмског саобраћаја.  

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projsaobr#370 

 
 

2. Јавном набавком ЈНМВ К 38/17 и изменама набавке,  од 26.10.2017. године, 

дефинисано је да одлука о додели уговора буде донета на основу критеријума 

економски најповољније понуде укључујући понуђену цену (60 бодова) и 

квалитет ангажованих кадрова (40 бодова). На страни 12 ЈНМБ К 38/17, 

наведено је да се број бодова додељује на следећи начин: За сваку стратегију или 

студију или анализу или елаборат или пројекат из области безбедности 

саобраћаја у чијој изради је члан тима који је именован од стране понуђача за 

руководиоца израде/главног учесника за израду Стратегије учествовао као 

руководиоц израде/главни учесник додељиваће се по два бода до максималних 

20. 

  

Поставља се питање како се додељује преосталих 20 бодова, до максималних 40 

за квалитет ангажованих кадрова? 

 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и 

продужити рок за подношење понуда. 
 

  

 

 

Комисија за јавне набавке 


