
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-57/18-3: 

14.05.2018. 

 

 

1. Питање: Код доказивања кадровског капацитета за наведене дипломиране инжењере где 

се наводе одговарајуће лиценце ИКС, да ли је могуће да исто лице нпр. са лиценцом 310, 

може бити одговорно и са лиценцом 316, односно да ли исто лице може бити одговорно 

за више лиценци? 

 

 Одговор: Да, довољно је да један инжењер поседује обе лиценце и 316 и 310. 
 

 

2. Питање: На страни 11 конкурсне документације у напомени стоји: "Одговорни 

пројектанти са лиценцама 314 и 330 треба да имају најмање по две референце на изради 

техничке документације за потребе извођења канализационе мреже или на вршењу 

надзора, од тога бар једна референца за објекат минималне дужине 25 км за комплетно 

насељено место." С обзиром да је предмет јавне набавке - Израда пројекта фекалне 

канализације, а лиценца 330 се односи на пројектанта термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике, питамо се из којих разлога се тражи референца одговорног 

пројектанта са лиценцом 330 за израдупројектне документације за овај тип објекта, 

и да ли је овај захтев за лиценцу 330 можда грешка? 

 

 Одговор: Није грешка, потребно је да оба инжењера  са лиценцама 314 и 330 имају 

референце, с обзиром да су оба инжењера одговорни пројектанти кад је црпна 

станица у питању. Конкретно инжењер са лиценцом 330 је одговоран за машинске 

инсталације. 

 

3. Питање: На страни 17 конкурсне документације стоји: "Рок извршења услуге наводи 

понуђач и он не сме бити дужи од 6 месеци од дана потписивања уговора". Да ли у ове 

рокове улази и рад државних органа на исходовању услова, дозвола и сагласности? 

 

 Одговор: Да, укупан рок је 6 месеци. 
 

 

4. Питање: На страни 27 и 30 конкурсне документације у пројектном задатку стоји: "Трасу 

фекалне канализације испројектовати у сагласности са Локацијским условима, стања на 

терену, али и да се води посебно рачуна о постојећим објектима и инсталацијама уз 

усклађивање трасе у односу на исте". С обзиром да се пројектним задацима захтева израда 

Идејног пројекта и Пројекта за извођење, претпоставка је да поседујете Локацијске услове 

и Идејно решење на основу кога сте исходовали исте. Да ли ће Идејно решење уз 

локацијске услове бити доступни изабраном понуђачу приликом израде 

пројектнедокументације? 

 

 Одговор: И идејно решење и локацијски услови су обавеза Извођача радова-

пројектанта. 
 



5. Питање: Сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, у обавези сте да у Вашим 

плановима јавних набавки планирате процењену вредност и иста објавите на порталу 

јавних набавки. Како у Вашим плановима стоји да је процењена вредност тајни податак, 

молим Вас да нам дате информације о процењеној вредности ове јавне набавке? 

 

Одговор: У складу са чланом 61. Став 2. ЗЈН, Наручилац није дужан да објави 

процењену вредност јавне набавке. 
 

6. Питање: У оквиру додатних услова техничког капацитета захтева се  поседовање 

десет рачунара са лиценцираним софтверима за цртање, лиценциране софтвере за 

обраду теренских података и лиценциран софтвер за геотехничке прорачуне. Да ли 

свих десет рачунара морају имати и софтвре за цртање, обраду теренских података 

и геотехничке прорачуне, или  је потребно да десет рачунара  имају софтвер за 

цртање уз поседовање једне лиценце за обраду теренских података и геотехничких 

прорачуна? 

 

Одговор: Потребно је да је бар 10 рачунара опремљено лиценцираним софтверима 

за цртање и обраду теренских података,  а довољан је један софтвер за геотехничке 

прорачуне. 

 

7. Питање: Да ли је приликом предвиђања услова финансијског капцитета вођено 

рачуна о законском ограничењу да тражени финансијски капацитет не сме 

превазилазити двоструку процењену вредност јавне набавке? 

 

Одговор: Тражен је финансијски капацитет као један од доказа способности 

Извођача да може урадити посао предвиђен јавном набавком. 

 

8. Питање: С обзиром на прилично обимну тражену документацију молимо Вас да 

продужите рок за доставу понуде. 

 

Одговор: Рок је одређен у складу са чланом 95. ЗЈН и неће бити продужења рока. 

 

9. Питање: Да ли се за радно ангажована лица уговором о делу достављају М 

образци? 

 

Одговор: Довољан је уговор о делу. 

 


