
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска Управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: IV-404-545/2019                                               
Датум: 07.11.2019. 
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 
                       
      

2. 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 55/19 
 

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 питање примљено дана 
05.11.2019. године, благовремено даје следећи одговор: 

 
ПИТАЊE: 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  

за јавну набавку услуге ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 
КОЛОВОЗА У СУБОТИЦИ СА ИЗГРАДЊОМ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА (1.ФАЗА) ЈН К 
55/19 . 
 Какве везе има лиценца 310 са техничким прегледом реконструкције и доградње 
коловоза?  
- У целој документацији је грешком уместо речи инжЕњер написана реч инжИњер која нема 
никакво значење.  

 
Ovim je korisceno pravo iz zakona da se ukaze na nedostatke iz konkursne  dokumentacije i da se 
predlozi izmena. Navedene primedbe su konstruktivnog karaktera, u cilјu povećanja konkurencije i 
uspešne realizacije javne nabavke. Imajući napred navedeno u vidu, obraćamo se naručiocu da 
konkursnu dokumentaciju izmeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama poštujući osnovna  
načela u postupcima javnih nabavki, kako ne bi došlo do podnošenja Zahteva za zaštitu prava 
ponuđača, pokretanja prekršajnog postupka, do nepotrebnog odugovlačenja postupka i nenamenskog 
trošenja budžetskih sredstava. 

ОДГОВОР: 

 Чланом 2. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 
прописано је  "Инжењерски објекти су сви остали објекти који нису зграде: железнице, путеви, 
мостови, аеродромске стазе, цевоводи, комуникациони и електрични водови и др."  

У прилогу 2. ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, КАО И ЛИЦЕНЦАМА 
ЗА ОДГОВОРНА ЛИЦА И РЕГИСТРУ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И 
ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА  ("Сл. гласник РС", бр. 51/2019) код описа стручних послова за 
лиценцу са ознакама ГП 04-01, односно ГИ 04-01.1 нaведено је "самостално обављање 
стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката грађевинских конструкција и 
грађевинске геотехнике за зграде и инжењерске објекте и других грађевинских пројеката, 
вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа", односно "обављање 



послова руковођења грађењем зграда свих категорија и инжењерских објеката, односно 
извођењем радова грађевинских конструкција, инсталација и грађевинско-занатских радова, 
као и грађевинске геотехнике, вршење стручног надзора у току грађења, као и техничког 
прегледа.“ 

С обзиром да се ради о инжењерском објекту у чију категорију спада и пут, и ималац 
лиценце са ознакама 310 може вршити технички преглед за пут. 

У конкурсној документацији у оквиру кадровског капацитета под тачком 2.4. ће бити 
додат текст "или 315 или 415". 

- Наручилац ће извршити измену у конкурсној документацији и речи: „инжињери“ ће се 
заменити са речима  „инжењери“ на страни 7/36 и на страни 22/36. 
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