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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 
Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама, у вези јавне набавке 
услуге - Израда и реализација пројекта утврђивања безбедних рута за кретање ђака од 
школа, ЈН К 52/19, од 28.10.2019. године, објављујемо одговор на наведено питање. 

 
Питање: 

У вези са припремом понуде за ЈН К 52/19 чији је предмет набавка услуге – Израда 
и реализација пројекта утврђивања безбедних рута за кретање ђака од школа, молимо 
Вас да нам образложите следеће: 

-        Увидом у поглавље IV јавне набаке, који се односи на критеријуме за доделу 
уговора, ставка 1. – елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, тачка 
2 – квалитет ангажованих кадрова, наводите да је елемент критеријума који ће се 
оцењивати према достављеним доказима број израђених саобраћајних пројеката за 
зоне школа или школске путеве у оквиру пројеката за заштиту деце у саобраћају које 
је лице (одговорни пројектант) са лиценцом 370 израдио у својству одговорног 
пројектанта, у периоду од 2009. године до дана отварања понуда за предметну јавну 
набавку. 
 
У вези са наведеним, желимо да Вам скренемо пажњу да обрађивање зона школа (са 

циљем заштите деце у саобраћају) може бити сегмент и већих/обимнијих пројеката као што 
су на пример пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за цела насеља (на уличној 
мрежи и/или државним путевима). У том смислу, такав један пројекат може обрађивати 
већи број зона школа. 

 
У складу са наведеним, молимо вас да појасните да ли ће се уколико је, нпр., у оквиру 

једног саобраћајног пројекта који је урађен за регулисање саобраћаја за цело насеље 
израђено неколико решења којима је извршено означавање више различитих школских 
установа, односно успостављено више различитих зона школа на различитим подручјима 



насеља, бодовати као да је пројектант израдио само један саобраћајни пројекат за 
означавање једне зоне школе. 

 
Сматрамо дакле, да формула за израчунавање броја бодова за квалитет ангажованих 
кадрова није довољно прецизна и јасна, односно да дељеник и делилац не могу бити 
формулисани као укупан број пројеката, већ само као укупан број зона школа или школских 
путева који су обрађени у саобраћајним пројектима, односно највећи укупан број обрађених 
зона школе или школских путева, за одговорног пројектанта, те вас молимо да у том 
смислу извршите измену конкурсне документације и да омогућите бодовање, код којег 
је елемент критеријума који ће се оцењивати, према достављеним доказима, број зона 
школа или школских путева који су обрађени у саобраћајним пројектима, у оквиру 
пројеката за заштиту деце у саобраћају које је лице (одговорни пројектант) са лиценцом 370 
израдио у својству одговорног пројектанта, у периоду од 2009. године до дана отварања 
понуда за предметну јавну набавку. 
 

Одговор: 
Уколико је у оквиру једног саобраћајног пројекта који је урађен за регулисање саобраћаја 
за цело насеље израђено неколико решења којима је извршено означавање више различитих 
школских установа, односно успостављено више различитих зона школа на различитим 
подручјима насеља, бодоваће се свако понаособ, односно као једна целина зона школе или 
школских путева који су обрађени у саобраћајним пројектима. 
 
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу критеријума за доделу 
уговора. 
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