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Република Србија 

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ  

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

Број:404-59-7/2018 

Датум:04.04.2018.године. 

Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,  

37230 Александровац 

E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs 

ПИБ:100369374, МБ:07194838 

Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 
 

  На основу члана 63. став 1, 2. и  3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”  

број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку услуга ЈН 1.2.8.У/2018-Израда пројектa саобраћајно  

техничког уређења и побољшања  безбедности саобраћаја, која се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности  даје појашњење  на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача  од 02. априла 2018. 

године, 

Захтев за додатним информацијама за ЈНМВ 1.2.8.У/2018- Израда пројектa саобраћајно   

 техничког уређења и побољшања  безбедности саобраћаја 

 

''Ne moze se izmedju licenci 310 i 312/315 staviti ''ili'' jer 310 ne moze da potpisuje projekte saobracajnica. 310 

potpisuje ako ima nekih mostova, propusta, zgrada. Pogledajte na sajtu IKS sta 310 moze da potpisuje. Ukoliko 

nema mostova i objekata za koje ce se raditi sanacija onda licenca 310/311 nije ni potrebna, vec samo 370 i 

312/315/318 i to po 2 inzenjera zbog drzavnih puteva. 

 

Zahtev za obilazak lokacije stavlja u neravnopravni polozaj ponudjace koji nisu blizu opstine Aleksandrovac i nije u 

skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Potrebno je ovaj zahtev ukloniti iz dokumentacije. Nakon izbora, izvrsilac 

ce svakako obici lokaciju. Ovako se trazi da ponudjac vec pocne sa izvrsenjem usluge pre potpisivanja ugovora, a 

narocito sto nisu u pitanju neki komplikovani projekti vec resavanje saobracaja oko skola na drzavnim putevima. 

 

U uslovima trazite da reference imaju minimum 2,5 miliona dinara a u potvrdama koje ste stavili u dokumentaciju 

nigde nema gde bi se upisala vrednost ugovora. Nema ni obrascu 10 da se uspise vrednost. Jeste da mogu da se 

ispostave fakrure, ali ako se vec trazi cena stavite je i u potvrdu, da ne mora da se prilaze vise papira - cuvajmo 

sume. 

 

Zasto je u dokumentaciju stavljen dopis koji su JP Putevi Srbije uputili opstini Aleksandrovac? Kod spremanja 

projektog zadatka strucne sluzbe narucioca treba da zahteve iz dopisa prebace u projektni zadatak jer onaj ko bude 

radio dokumentaciju nece raditi po dopisu puteva srbije vec po projektom zadatku koji se nalazi u konskursnoj 

dokumentaicji. 

 

Ovim je korisceno pravo iz zakona da se ukaze na propuste u dokumentaciji i daju predlozi za njeno poboljsanje.'' 

 

Појашњење 1: 

Наручилац по основу постављеног првог питања врши  Прву измену и допуну Конкурсне 

документације за ЈНМВ број 1.2.8.У/2018-Израда пројеката саобраћајно техничког уређења и побољшања 

безбедности саобраћаја у оквиру додатних услова на страни 21/51 у оквиру табеле  ДОДАТНИ УСЛОВИ,  

редни број 1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, тако што се: 

'' 
Р. 

бр. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 

VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

 Да располаже довољним  кадровским капацитетом,  да понуђач има у 

моменту отварања понуда следећа запослена лица на неодређено или 

одређено време и то: 

-најмање 1(једног) дипломираног инжињера саобраћаја са лиценцом 

број 370–одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације и  
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-најмање 1(једног) дипломираног инжињера грађевине са лиценцом 

број 310  или  312 или 315 –одговорни пројектант саобраћајница   

 

Доказ за кадровски капацитет: 
Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са 

потврдама о важности лиценце.  

Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом 

имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима 

о радном статусу (докази о радном статусу:  за наведеног носиоца 

лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и 

М-А или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце 

који није запослен  код понуђача: уговор - фотокопија уговора о 

ангажовању у складу са предметом ове јавне набавке). 

 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

                                              ''     

мења и гласи:  

'' 
Р. 

Бр. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. У поглављу 

VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 Да располаже довољним  кадровским капацитетом,  да понуђач има у 

моменту отварања понуда следећа запослена лица на неодређено или 

одређено време и то: 

-најмање 2(два) дипломирана инжењера саобраћаја са лиценцом број 

370–одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације и  

-најмање 2(два) дипломирана инжењера грађевине са лиценцом број  

312 или 315  или 318 –одговорни пројектант саобраћајница   

 

Доказ за кадровски капацитет: 
Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са 

потврдама о важности  лиценце.  

Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом 

имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима 

о радном статусу (докази о радном статусу:  за наведеног носиоца 

лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и 

М-А или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце 

који није запослен  код понуђача: уговор – фотокопија уговора о 

ангажовању у складу са предметом ове јавне набавке). 

 

''   

На страни 24/51  Конкурсне документације:   

'' 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Кадровски  капацитет 

Да располаже довољним кадровским капацитетом,  да понуђач у моменту отварања понуда има следећа 

запослена лица  на неодређено или одређено време и то: 

-најмање 1(једног) дипломираног инжињера саобраћаја са лиценцом број 370–одговорни пројектант 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације и  

-најмање 1(једног) дипломираног инжињера грађевине са лиценцом број 310  или  312 или 315 –одговорни 

пројектант саобраћајница.'' 

мења се и гласи: 
'' 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Кадровски  капацитет 

Да располаже довољним кадровским капацитетом,  да понуђач у моменту отварања понуда има следећа 

запослена лица  на неодређено или одређено време и то: 

-најмање 2 (два) дипломирана  инжењера саобраћаја са лиценцом број 370–одговорни пројектант саобраћаја 

и саобраћајне сигнализације и  
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-најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са лиценцом број  312 или 315 или 318 –одговорни 

пројектант саобраћајница.'' 

 Све измене и допуне које се односе на кадровски капацитет Наручилац ће објавити у Првој 

измењеној и допуњеној Конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

 

Појашњење 2: 

Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 4/51  навео: 

''Одговорни пројектант је у обавези да обиђе предметни терен и све евентуалне нејасноће пре, у току 

и за време предвиђеном за пројектовање, у договору са Наручиоцем разјасни и тиме заједнички 

отклоне могућности за грешке у документацији.  '', 

  Наручилац није тражио да се обилазак врши пре него што се изабере најповољнији Понуђач јер би у 

том случају Наручилац захтевао Поврду о обиласку терена пре отварања понуда, коју би издао Наручилац и 

која би била услов за учешће у поступку. Обилазак предметног терена се односи на најповољнијег 

Понуђача. 

 

Појашњење 3: 

Наручилац је на страни 22. у оквиру табеле Пословни капацитет редни број 2 и на страни 24/51  у 

оквиру додатних услова  пословног капацитета тражио Списак најважнијих извршених услуга за период  

који није дужи од 3 (три) године са износима, датумима и  називима Наручиоца (Образац број 10.): 

'' 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 5. У поглављу 

VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Да располаже довољним пословним капацитетом односно да је у 

последње 3(три) обрачунске године (2015, 2016 и 2017)  реализовао 

исте или сличне услуге израде техничке документације  у 

минималном износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а збирно за све  

3 (три) године. 

 

Доказ за пословни капацитет: 

-Потврде Инвеститора-Наручиоца  у минималном износу од 

2.500.000,00 динара без ПДВ-а или  испостављене фактуре-рачун са 

копијама уговора о извршеним услугама из којих се види предмет 

набавке (Образац број 9); 

-Списак најважнијих извршених услуга за период који није дужи од 3 

(три) године (2015, 2016 и 2017) са износима, датумима и називима 

Наручиоца  (Образац број 10). 

              '' 

 С обзиром да је у оквиру Списка најважнијих извршених услуга који није дужи од 3 (три) године 

(2015, 2016 и 2017), наведен и износ, због штампарске грешке и пропуста Наручиоца у оквиру  Обрасца број 

10.  врши се допуна Конкурсне документације тако што се  у оквиру Обрасца број 10: СПИСАК 

НАЈВАЖНИЈИХ  НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИХ ЈЕ ОБАВЉЕНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У СВОЈСТВУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  (У 2015, 2016 И 2017 ГОДИНИ) 

додаје нова колона са износом. 

Све измене и допуне које се односе на пословни  капацитет Наручилац ће објавити у Првој 

измењеној и допуњеној Конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

 

Појашњење 4: 

Допис Ј.П. Путеви Србије је стављен  као прилог у Конкурсној документацији  као ''једна 

информација више'' за Понуђаче,  а захтеви из дописа су пребачени  у Пројектне задатке за предметну јавну 

набавку. 

Комисија за ЈН  1.2.8.У /2018, 

1._____________________________; 

   Марија Лачњевац 

2._____________________________; 

   Светлана Ивљанин 

3._____________________________. 

    Мирјана Пауновић 


