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 3. П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ  -  ЈН К 66/18 

 
 

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање дана 
02.11.2018. године, благовремено даје следећи одговор: 

 
ПИТАЊЕ: 

 

1. ПИТАЊЕ 
Ko obezbeđuje tehničku kontrolu projekta? U projektnom zadatku se navodi da tehničku 
dokumentaciju za ove radove čini i izveštaj o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu. 
 

1. ОДГОВОР 
У складу са чланом 129. Закона о планирању и изградњи трошкове техничке контроле сноси 
Инвеститор. У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да је предмет 
јавне набавке услуга израде техничке документације за коловоз и сигнализацију са техничком 
контролом чиме је јасно дефинисана обавеза вршиоца услуге да је обезбеди. 
 

2. ПИТАЊЕ 
Zašto se konkretno ’’kandelabersko javno osvetljenje’’ pojavljuje samo u dodatnim uslovima dok se u 
projektom zadatku pojavljuje samo ’’javno osvetljenje’’? Obzirom da ne postoji jasno i logično 
objašnjenje zašto se kao dokaz referenci traži isključivo kandelabersko JO, kada je JO projektovano na 
stubovima sa lirama ozbiljnije i tehnički zahtevnije za projektovanje, pretpostavka je da se mogu 
priložiti reference i za JO gde su stubovi sa lirama? Tj mogu se priložiti reference koje su veće 
složenosti od one koje zahteva Naručilac u dodatnim uslovima. 
 
2. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним 
набавкама. Јавно осветљење где су стубови са лирама представља један од типова 
Кандалаберског јавног осветљења уколико се стубови не користе у сврху дистрибуције 
електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалаберског 
осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено.  
 
 
 

3. ПИТАЊЕ 
Nije jasno da li je greška kada je napisano da se tehnička dokumentacija koja je urađena na nivou 
Idejnog projekta neće smatrati merodavnim za ispunjenje uslova poslovnog i kadrovskog 



kapaciteta? Jasno je zašto su isključeni idejno rešenje i generalni projekat, ali prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Idejni projekat se izrađuje za potrebe izgradnje objekata i izvođenja radova iz 
člana 145. ovog zakona, kao i za objekte iz člana 133. ovog zakona, kada podleže stručnoj kontroli od 
strane revizione komisije. Takođe, Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima 
odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog zakona, koji dostavi idejni projekat u skladu sa 
podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta. 
 
3. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са 
чланом 76. Закона о јавним набавкама. У конкурсној документацији не постоји грешка а 
постављени додатни услови су јасно и недвосмислено дефинисани. 
 

4. ПИТАЊЕ 
 Nije jasno u dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta kada se za jednog projektanta sa licencom 370 
traže reference i za semafore i za saobraćajnu signalizaciju. Način na koji ne uslov postavljen navodi 
na zaključak da jedan projektant mora da ima oba ova uslova. Molimo Vas da potvrdite da je ovaj 
uslov moguće ispuniti sa dva projektanta od kojih svaki ispunjava po jedan od ova dva uslova? 
 
4. ОДГОВОР 
У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да понуђач мора да има 

најмање једно запослено или радно ангажовано лице (одговорног пројектанта са лиценцом 
370) које мора да задовољи услове одређене у тачкама 3.2.1. и 3.2.2. конкурсне документације. 
У складу са конкурсном документацијом наведене услове треба да задовољи један одговорни 
пројектант. 
 

5. ПИТАЊЕ 
Nije jasno u dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta kada se za jednog projektanta sa licencom 350 
traže reference i za semafore i za kandelabersko osvetljenje. Način na koji ne uslov postavljen navodi 
na zaključak da jedan projektant mora da ima oba ova uslova. Molimo Vas da potvrdite da je ovaj 
uslov moguće ispuniti sa dva projektanta od kojih svaki ispunjava po jedan od ova dva uslova? 
 
5. ОДГОВОР 
У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да понуђач мора да има 

најмање једно запослено или радно ангажовано лице (одговорног пројектанта са лиценцом 
350) које мора да задовољи услове одређене у тачкама 3.3.1. и 3.3.2. конкурсне документације. 
У складу са конкурсном документацијом наведене услове треба да задовољи један одговорни 
пројектант. 
 

6. ПИТАЊЕ  
Molimo Vas da potvrdite da je i za kadrovski i za poslovni kapacitet umesto kandelaberskog JO 
moguće dostaviti reference većeg stepena složenosti, tj JO sa lirama. 
 
6. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним 
набавкама. Јавно осветљење где су стубови са лирама представља један од типова 
Кандалаберског јавног осветљења уколико се стубови не користе у сврху дистрибуције 
електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалаберског 
осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено. 
 

7. ПИТАЊЕ 
Molimo Vas za pojašnjenje načina dokazivanja tehničkog kapaciteta za koje se traže računi/fakture – 
Prema Zakonu o računovodstvu pravna lica nemaju obavezu čuvanja ovih dokumenata više od pet 
godina, tj za sve što je starije od 5 godina ponuđači nemaju obavezu da čuvaju račune/fakture. Molimo 
Vas da se ovaj uslov izmeni kod tačke 2.2 gde je nedvosmisleno zahtevano da se dostavi i uvenjenje o 
etalniranju i račun/faktura i spisak opreme sa internet stranice RGZ-a. Smatramo da je uverenje o 



elataloniranju dovoljan dokaz obzirom da na njemu ima podatak ko je korisnik merila. Eventualno je 
moguće dostaviti i listu osnovnih sredstava. 
 
7. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, 
предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених 
предмету уговора, количини и намени. 
 

8. ПИТАЊЕ 
Molimo Vas za pojašnjenje načina dokazivanja uslova gde stoji da se potrebno da se dostavi spisak 
opreme koju poseduje geodetska organizacija sa internet stranice RGZ-a na kom mora biti navedena 
oprema? Ovaj zahtev nije jasan jer ne postoji zakon po kome sva oprema koju poseduje geodetska 
organizacija mora biti navedena na sajtu RGZ-a. Ukoliko postoji, molimo Vas da napišete koji je to 
zakon o koji član zakona. 
 
8. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, 
предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених 
предмету уговора, количини и намени. Није потребно да се достави доказ да је сва опрема коју 
поседује геодетска организација наведена на интернет страници РГЗ-а, већ само она која је 
захтевана у условима Техничког капацитета наведеним у тачки 2.2. У складу са наводима у 
конкурсној документацијим понуђач треба да достави списак опреме коју поседује геодетска 
организација са интернет странице РГЗ-а на ком мора бити наведена сва опрема која је 
постављена као услов у тачки 2.1. Наручилац, за потребе доказивања услова, упућује понуђаче 
на могућност коју даје ЗЈН према ставу 6, члана 79 ЗЈН. 
 

9. ПИТАЊЕ  
U tački 2.1 tehničkog kapaciteta je dozvoljeno da se dostavi dokaz pod tačkom 2.1.1. ILI pod tačkom 
2.1.2. Molimo Vas da se isti princip primeni i na tačku 2.2., tj da se izmeni dokumentacija kako bi 
mogao da se dostavi dokaz 2.2.1 ILI 2.2.2. ILI 2.2.3. 
 
9. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, 
предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених 
предмету уговора, количини и намени.  
 
 

10. ПИТАЊЕ  
Obzirom da je iz projektnog zadatka jasno i detalno opisano koje terenske radove je potrebno izvesti, 
da li je potrebno da ponuđači u ponudi obezbede i dokaze za laboratoriju? Ukoliko jeste, molimo Vas 
da izmenite dokumentaciju i to jasno definišete. 
 
10. ОДГОВОР 
У конкурсној документацији су постављени додатни услови из који се јасно и недвосмислено 
види да није потребно обезбедити доказе за лабораторију. 
 

11. ПИТАЊЕ  
Da li laboratorija mora da bude akreditovana i koji je obim akreditacije koju treba da poseduje? 
Molimo Vas da ovaj uslov bude jasno definisan u konkursnoj dokumentaciji. 
 
11. ОДГОВОР 



У конкурсној документацији су постављени додатни услови из који се јасно и недвосмислено 
види да није потребно обезбедити доказе за лабораторију. 
 

12. ПИТАЊЕ  
Molimo Vas za pojašnjenje projektnog zadatka i tačke 5 obrasca ponude  – Opis predmeta nabavke. 
Dok se u projektnom zadatku veoma detalno pominje koje istražne radove i lab.ispitivanja je potrebno 
izvršiti, na strani 22/54 stoji da se uvođenjem u posao smatra primopredaja tehničke dokumentacije – 
postojeća geomehanička dokumentacija. Da li će Izvršilac imati obavezu da izvrši istražne radove koji 
su u projektnom zadatku i koja je postojeća geomehanička dokumentacija koju Naručilac poseduje i 
koju će predati Izvršiocu? 
 
12. ОДГОВОР 
Постојећа геомеханичка документација је рађена на основу сондажних бушотина за потребе 
оцене стања подтла и постељице, док према захтевима пројектног задатка извршилац посла има 
обавезу да изврши истражне радове за потребе утврђивања стања постојеће коловозне 
конструкције за саобраћајнице наведене под редним бројем 1 и 2. У пројектном задатку је јасно 
и недвосмислено одређено да истражни радови обухватају: 

- ископ најмање једне истражне јаме у коловозу (дубине до 2 метра) на сваких 1000 
метара пута а по потреби и чешће, 

- узорковање по три асфалтерска керна из коловоза (један у средини коловоза и 
преостала два на растојању од 0,5m од ивица коловоза) на сваком попречном профилу 
(опитном месту) између истражних јама, на сваких 1000 метара, 

- оцену функционалних карактеристика површине коловоза и 
- одређивање носивости постојеће коловозне конструкције 

Наведени истражни радови су неопходни за утврђивање стања постојеће коловозне 
конструкције и они нису садржани у постојећој геомеханичкој документацији. 
У складу са захтевима пројектног задатка, за саобраћајнице наведене под редним бројем 3, 4 и 
5, није потребно извршити истражне радове. 
 

13. ПИТАЊЕ 
U Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu 
dokazivanja ispunjenosti uslova u stavu 2, Član 11 stoji ''Konkursna dokumentacija sadrži i dodatne 
uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i 
kadrovskog kapaciteta, AKO JE ISPUNJAVANJE TIH USLOVA NEOPHODNO ZA OCENU 
SPOSOBNOSTI PONUĐAČA ILI PODNOSIOCA PRIJAVE, ZA IZVRŠENJE ODREĐENOG 
UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.''. 
Kako za ocenjivanje sposobnosti ponuđača za izvršenje ove javne nabavke nije neophodno da se 
dokaže da ispunjava uslov da je radio isključivo projekte kandelaberskog osvetljenja, oni mogu da 
budu dati kao minimum nivoa složenosti, a naručilac je u obavezi da prihvati i sve reference koje su 
većeg nivoa složenosti. Ponuđač koji je izvršio usluge većeg stepena složenosti od projektovanja 
kandelaberskog osvetljenja, biće u mogućnosti da uradi i projekat kandelaberskog osvetljenja. 
 
13. ОДГОВОР 
Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним 
набавкама. Јавно осветљење где су стубови са лирама представља један од типова 
Кандалаберског јавног осветљења уколико се стубови не користе у сврху дистрибуције 
електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалаберског 
осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено. 
 

14. ПИТАЊЕ 
Kako će verovatno dokumentacija biti izmenjena, obzirom da do roka za podnošenje ponuda ima još 
samo 7 dana, molimo Vas da već u ponedeljak 05.11.2018. godine obavestite ponuđače da li će i do 
kada biti produžen rok za podnošenje ponuda imajući u vidu dosta specifične zahteve i uslove koje je 
naručilac tražio za se dokazu i izmene koje se moraju napraviti u konkursnoj dokumentaciji kako bi u 



celosti bio uspoštovan Zakon o javnim nabavkama i Pravilnik o obaveznim elementima konkursne 
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova. 
 
14. ОДГОВОР 
Наручилац неће извршити измену конкурсне документације. 
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