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Наручилац је, дана 03.10.2017. године, од потенцијалног понуђача примио питања  

везана за разјашњење конкурсне документације у јавној набавци'' Пројекти по партијама 

бр. ЈН ОП 1.2.53/2017, те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са чланом 

63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'') бр. 24/2012, 14/2015 и 

68/2015, доставља следеће 

 

ОДГОВОРЕ 

  Питање: 1) Да ли су тражене велике лиценце у ствари лиценце П131Г2 и П131С1? 

.Одговор:  Да. 

  Питање: 2) Да ли је потребна лиценца за геодезију коју издаје РГЗ? 

Одговор:  Да. 

  Питање: 3) Да ли је могуће пословни капацитет доказати референцама из области 

саобраћајних површина које су вишег реда од бициклистицких стаза (државни путеви и 

улице)? 

Одговор: Наручилац ће признати пословни капацитет из области саобраћајних 

површина које су вишег реда , само државни путеви. 

  Питање: 4)  Да ли су грешком у пословном капацитету тражене и две референце за 

студије јер ова јавна набавка не обухвата израду студија, тј тражене референце нису у 

вези са предметом јавне набавке? 

  Одговор:   Студија је потребна  и референца  није дата грешком. Њоме се доказује 

искуство у вођењу трасе у односу на државне путеве и задовољавање свих услова за 

безбедно одвијање саобраћаја.                                                                               

  Питање: 5) Да ли можете да појасните услов за кадровски капацитет - да ли се тражи 

један инжењер са лиценцом 370 који има све тражене услове или се траже 3 инжењера 

са лиценцом 370? Саобраћајна сигнализација се у пројектном задатку помиње само у 

једној реченици? 

  Одговор:   Траже се 3 инжињера са лиценцом 370 са траженим условима. 

  Питање: 6)  Није јасно зашто су додатни услови такви да се акценат ставља на 

саобраћај и саобраћајне инжењере са лиценцама 370 када је пројектни задатак класично 

у великој мери класично грађевинско пројектовање и акценат би требало ставити на 

инжењере и референце за 312 или 315 или 318? 

Одговор:  Акценат је подједнако стављен и на грађевинску и на саобраћајну струку, јер 

је природа посла таква да је неопходна сарадња инжењера ових профила како би 

пројекат задовољио и грађевинске и безбедоносне захтеве. 
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