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Питање 1: 

„1. Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, односно да понуђач радно ангажује:“ 

 

„5) најмање 1 (једног) одговорног пројектанта - дипломираног инжењера електротехнике 

са важећом лиценцом 350, који мора имати најмање две референце на изради пројеката из 

области телекомуникација у функцији пута, саобраћајнице;“ 

 

„2. Услов – потребно је да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, односно да је у периоду од последњих пет (5) 

година од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

извршио услуге израде:“ 

„В) најмање 5 (пет) пројеката из области електро пројеката ниског/средњег напона и 

телекомуникација, у функцији путне инфраструктуре, с тим да пројекти морају припадати 

једној од категорија:“ 

 

Зашто сте за кадровски капацитет ограничили референце само на телекомуникације у 

фунцији пута а за пословни капацитет су могуће референце из области електро пројеката 

ниског/средњег напона и телекомуникација, у функцији путне инфраструктуре? 

 

Захтевамо да за кадровски капацитет проширите области на електро пројеката 

ниског/средњег напона и телекомуникација, у функцији путне инфраструктуре. 

 

Одговор 1: 

Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио техничку грешку те је 

уместо лиценце број 353 – грешком уписао број лиценце 350. 

У току је измена конкурсне документације. 

 

 

Питање 2: 

„1. Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, односно да понуђач радно ангажује:“ 

 

„4) најмање 2 (два) одговорна пројектанта – дипломирана инжењера грађевинарства 

конструктивног смера са лиценцом 310, од тога један мора имати најмање две 

референце на изради пројеката конструкција у функцији пута, саобраћајнице;“ 

 

Доказ: „за све радно ангажоване инжењере под редним бројем 4), копија дипломе о 



завршеном високом образовању и стеченом звању дипломирани инжењер грађевине-

конструктивни смер; 

 

Зашто ограничавате инжењере са лиценцом 310 да морају бити конструктивног смера 

уколико они већ имају референце на изради пројеката конструкција у функцији пута, 

саобраћајнице? 

Уколико дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 310 – Одговорни пројектант 

грађевинских кострукција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње има 

референце на изради пројеката конструкција у функцији пута, саобраћајнице нема потребе 

да га ограничавате да мора бити конструктивног смера и из тог разлога захтевамо да 

изоставите као доказ „копију дипломе о завршеном високом образовању и стеченом 

звању дипломирани инжењер грађевине-конструктивни смер“, а уместо тога да допуните 

са „копија дипломе о завршеном високом образовању и стеченом звању дипломирани 

инжењер грађевине“. 

 

Одговор 2: 

У складу са наведеним питањем у току је измена конкурсне документације.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


