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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – ПОЈАШЊЕЊА-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ЗОНА СЕВЕР 3 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Питање бр. 1:  

На страни 8 конкурсне документације у оквиру додатних услова које понуђачи морају 

испуњавати са аспекта пословног капацитета стоји: „Да је у претходне три календарске 

године (2016, 2017, 2018.) урадио минимум три пројекта 

реконструкције/изградње/доградње државних путева“. 

Како је надлежност за издавање грађевинске дозволе за саобраћајни прикључак сабирне 

саобраћајнице на Државни пут II А реда бр. 123 у надлежности Покрајинског 

секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а сабирна саобраћајница је у 

надлежности Града Сремска Митровица, интересује нас да ли ће се као доказ пословног 

капацитета рачунати референце на изради техничке документације за прикључке на 

државне путеве?  

 

Одговор бр. 1:  

Да, као доказ пословног капацитета ће прихватити и референце на изради техничке 

документације за прикључке на државне путеве. 

 

 

Питање бр. 2: 

На страни 10 конкурсне документације стоји да се кадровски капацитет доказује лиценцом 

одговорног пројектанта и потврдом о важењу лиценце издатом од стране ИКС. 

 

С обзиром да по најновијим одредбама Закона о планирању и изградњи, надлежност за 

издавање лиценци за одговорне пројектанте у надлежности Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, а не у надлежности Инжењерске коморе, при чему 

Министарство не издаје никакве потврде о важењу лиценце, молим да се конкурсна 

документација прилагоди важећој Законској регулативи. 

 

Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6. новембра 2018. 

Саопштење можете погледати на следећој Интернет страници Министарства: 

http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-

inzhenjere-arhitekte-i-prostorne 

http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne
http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne


важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори. Самим тим 

лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о плаћеној 

чланарини Инжењерској комори. Тако да лиценце сада издаје Министарство грађевине, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Молимо да ускладите конкурсну документацију са Одлуком и изоставите потврде о 

важењу лиценци. 

 

Одговор бр. 2: 

Наручилац прихвата сугестију заитересованог лица те ће у најкраћем року извршити 

Измену конкурсне документације. 

 

 

Питање бр.3: 

Имајући у виду да Понуђач има обавезу да у току израде документације изврши геодетско 

снимање и сачини катастарско-топографску подлогу, као и да изврши геотехничке 

истражне радове, да ли у кадровском капацитету поред већ постојећих кадрова Понуђач 

мора да има и лице са лиценцама 316 или 391 или 491 за геотехнику, односно 372 за 

геодезију? 

 

Одговор бр. 3: 

Понуђачи су дужни да услуге које су предмет јавне набавке изврше у складу са важећим 

прописима. Наручилац не захтева посебно доказивање, располагања са лицима који 

поседују наведене лиценце.  

 

 

Питање бр. 4: 

Према тачки 2.2 Обилазак локације цитирамо „Понуђач има могућност да изврши 

обилазак локације“, а касније у конкурсној документацији стоји образац 6.7 Образац 

потврде понуђача о посети локације. 

 

Да ли је понуђач у обавези да изврши обилазак локације и приложи потврду или 

није? 

 

Одговор бр. 4: 

Ради бољег сагледавања Пројектног задатка пожељан је обилазак локације, али није 

обавезан. 

Потврда понуђача о посети локације и обилазак локације нису обавезни. 

 

 

С поштовањем,  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


