
 
 
 
 
 

У вези са дописом заинтересованог лица од 15.08.2013. године, а који се односио 
на захтев за достављање додатних информација и појашњења везаних за јавну набавку 
услуге 6/13: “Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма 
одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне 
године”; обавештавамо вас да: 

1. За испуњење услова одређених у тачки 6.1. (конкурсна документација 
страна 6 од 57) потребно је да понуђач докаже да је је извршио услуге 
вршења надзора над радовима из области изградње и одржавања улица и 
општинских путева, у градским условима, у периоду од 01.01.2008. године 
до 01.01.2013. године, у укупној збирној вредности од најмање 
200.000.000,00 динара без ПДВ-а. Конкурсном документацијом нису 
тражене рефернце на пројектовању и техничком пријему улица. 

2. За испуњење услова одређених у тачки 6.2. (конкурсна документација 
стране 6 од 57 и 7 од 57) потребно је да понуђач поседује само Сертификат 
система менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2008.  

3. У техничком опису услуге (конкурсна документација стране 43 од 57 до 57 
од 57), у тачки 2. Кадрови и стручна спрема (кд страна 45 од 57) наведени 
су захтеви које кључно особље треба да испуни у погледу стручне спреме 
и поседовања тражених лиценци. У тачки 7. За сваку позицију кључног 
особља наведена је стручна спрема. Из наведених захтева произилази да: 
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 Позиција кључног 
особља 

Захтевана стручна 
спрема 

Потребна врста лиценце 

7.1 Шеф надзора   Грађевинси факултет (412, 415 и 410)(312, 315 и 310) 

7.2 надзор за улице и 
општинске путеве 

Грађевинси факултет 
саобраћајног смера (412, 415) (312, 315) 

7.3 надзор за мостове и друге 
путне објекте 

Грађевинси факултет 
конструктивног смера (410) (310) 

7.4 надзор за геомеханичка 
испитивања  

Грађевинси факултет 
(412, 415 и 410)(312, 315 и 310) 

7.5 надзор за контролу 
квалитета уграђених 
материјала    

Грађевинси факултет 
(412, 415 и 410)(312, 315 и 310) 

7.6 надзор за хоризонталну 
сигнализацију 

Саобраћајни факултет 
(470) (370) 

7.7 надзор за вертикалну 
сигнализацију и опрему 

Саобраћајни факултет 
(470) (370) 

7.8 надзор за светлосну 
сигнализацију, сигнализацију 
са додатним осветљењем и 
рекламне медије 

Саобраћајни факултет 
(470) (370) 
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4. Уколико се наводи већи број уговора од броја који је предвиђен 
Обрасцем 8 (четири уговора), понуђач може ископирати Образац 8 у 
потребан број примерака. Такође понуђач може попунити Образац 8 у 
електронској форми. Понуђач може такође приложити списак свих 
рефернтних уговора са свим подацима на меморандуму понуђача као 
прилог попуњеног Обрасца 8.  

5. У техничком опису услуге (конкурсна документација стране 43 од 57 до 57 
од 57), у тачки 2. Кадрови и стручна спрема (кд страна 45 од 57) наведени 
су захтеви које кључно особље треба да испуни у погледу стручне спреме 
и поседовања тражених лиценци. Тражене су следеће врсте лиценци:                
- Грађевински факултет (саобраћајног или конструктивног смера), лиценца 
за одговорног извођача радова (412, 415 и 410) или одговорног пројектанта 
(312, 315 и 310) издата од Инжењерске коморе Србије);                                     
- Саобраћајни факултет, лиценца за одговорног извођача радова (470) или 
одговорног пројектанта (370) издата од Инжењерске коморе Србије); 

6. Чланом 61. став 9. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12), прописано је да је наручилац у обавези да захтева банкарску 
гаранцију као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, у 
случају сповођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност 
јавне набавке већа од износа из члана 57. ЗЈН. Како је наведена одредба из 
члана 57. ЗЈН изазавала недоумицу код наручилаца јер се у наведеном 
члану износи процењене вредности помињу у ставу 2. и у ставу 4., Управа 
за јавне набавке је на својој интернет страници у делу ''Документи'', 
''Мишљења и објашњења'', дала тумачење којим се наведена одредба 
појашњава наводима: ''обавеза наручиоца да захтева банкарску гаранцију 
као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза постоји у случају 
спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од 
250.000.000,00 динара за добра и услуге и 500.000.000,00 динара за 
радове.'' Имајући у виду напред наведено, процењена вредност наведенa у 
члану 57. став 2. ЗЈН, везана је за обавезу објављивања огласа на порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа, у поступцима јавних 
набавки чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара за добра и 
услуге и 10.000.000,00 за радове, а не на обавезу у погледу захтевања 
средстава обезбеђења. Узевши у обзир напред наведено, сматрамо да није 
потребна измена конкурсне документације 

 
 
 
Са поштовањем, 

 
 

 
 

 
            С Е К Р Е Т А Р 

 
Бојан Бован, дипл. правник 
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- Наслову; 
- а/а 

 


