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1. Питање: У оквиру додатних услова пословног капацитета на страни 12. као 

референтни пројекат се тражи успешна реализација услуге пројектовања 25 км 

канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних воде. На основу 

анализе пројектног задатка закључује се да пројектовање постројења за 

пречишћавање отпадних воде није део услуга предвиђених овом јавном набавком 

због чега овај услов није у логичној вези са јавном набавком. (такође додатни услов 

искључује могућност да се способност пројектовања канализационе мреже и 

постројења за пречишћавања отпадних вода доказује засебним референцама за 

постројење и канализациону мрежу посебно већ захтева да су се оба објекта 

пројектовала у оквиру истог уговора чиме се смањује обезбеђивање 

конкурентнисти). 

 

 Одговор: У питању је грешка. Потребна је успешна реализација услуге на 

пројектовању или надзору 25 км канализационе мреже са црпним станицама, а не 

постројењем за пречишћавање отпадних вода. У том делу ће конкурсна 

документација бити измењена. 

 

2. Питање: У оквиру додатних услова кадровског капацитета захтева се да инжењер 

са лиценцном 330  поседује личне референце пројектовања канализационе мреже. 

Инжењер са лиценцом 330 је према Одлуци о врстама лиценци ИКС "Одговорни 

пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике". Према 

наведеном види се да инжењер са лиценцом 330 не може имати референцу из 

пројектовања канализационе мреже с обзиорм да према правилима ИКС и закона о 

планирању и изградњи не може пројектовати канализациону мрежу. 

 

 Одговор: За инжењера са лиценцом 330 се тражи референца на изради пратећих 

пројеката (или надзора) машинских инсталација црпне станице у оквиру система 

канализационе мреже минималне дужине 25 км. 
 

 

3. Питање: У оквиру додатних услова кадровског капацитета наведено је да се 

инжињери могу ангажовати Уговором о делу. Међутим у делу конкурсне 

документације где се наводе докази за обезбеђивање  кадровског капацитета није 

објашњено на који начин се доказује ангажовање лица која понуђач намерава да 

ангажује Уговором о делу. Да ли се за ова лица достваља само Уговор о делу без 

М-3а, М или другог образца? Да ли Наручилац има посебне захтеве у смислу 

садржаја Уговора о делу? 

 

 Одговор: Наручилац нема посебне захтеве. 
 

 

 


