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НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11 000 Београд 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН 02/19 

ДАТУМ: 30.08.2019.  

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
БР. 3 

                                                               
На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку бр. ЈН 02/19 за набавку услуге: Израда елабората заштите животне 

средине за коридор планиране две линије метроа, на захтев заинтересованог лица даје додатне 

информације или појашњење у вези са припремањем понуде. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈН број 02/19" 

 

1. У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке у тачки 5) Пословни  капацитет се захтева да 
је "понуђач у периоду од 5 (пет) година пре датума за кад је заказано отварање понуда), израдио 
минимум 3 (три) студије за стратешку процену утицаја на животну средину које садрже и област 
саобраћаја".  

 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 –

исправка,   64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 

и Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 

72/09, 43/11 - одлука УС и 14/16, 76/18, 95/18 –др. закон) постоји: 

• Стратешка процена утицаја на животну средину врши се за стратегије, планове, програме и 
основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, 
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, 
управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, инфраструктурних 
система, заштите природних и културних добара, биљног и животињског света и њихових 
станишта и др. и саставни је део плана, односно програма или основе. Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину се ради за потребе планске 
документације и њен је саставни  део. 

• Процена утицаја на животну средину врши се за пројекте из области индустрије, рударства, 
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања 
отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном 
природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. Студија о процени 
утицаја на животну средину је саставни део техничке документације без које се не 
може приступити извођењу пројекта. 

 

Захтевана референца "за израду студије за стратешку процену утицаја на животну средину" није 

адекватно дефинисана зато што ниједан позитиван правни пропис не прописује документ под таквим 

називом. С обзиром на предмет јавне набавке очигледно је да се за референтни документ тражи 
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студија о процени утицаја на животну средину. Због тога тражимо да се изврши измена конкурсне 

документације где се као референтни документ јасно тражи студија о процени утицаја на животну 

средину.  

Одговор Комисије: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 

2. На основу конкурсне документације тј. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ закључује се да је предмет процене 

утицаја техничка а не планска документација  тј. Претходна студија изводљивости са генералним 

пројектом за две линије београдског метроа (Град Београд, 2019.год). Из тих разлога сматрамо 
да референце које се односе на израду Студије за стратешку процену утицаја на животну 
средину/Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину не би требало да буду 
прихватљиве као доказ пословног и кадровског капацитета јер нису у сагласности са предметом јавне 
набавке. 
 

Због тога тражимо да извршите измену конкурсне документације у сегменту који се односи на 

пословни и кадровски капацитет, где се јасно као референтни документ наводи студија о процени 

утицаја на животну средину. 

Одговор Комисије:  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 

 

3. У оквиру конкурсне документације тј. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (IV САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) наведено је следеће: 
"Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа обавезно садржи 

податке утврђене законом и то:  

1) опште информације;  
2) подаци о локацији;  
3) опис пројекта;  
4) приказ главних алтернатива;  
5) опис аспеката животне средине; 
6) саобраћајне анализе  
7) опис могућих значајних утицаја;  
8) опис мера за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину;  
9) програм праћења утицаја;  
10) прибављене услове надлежних институција;  
11) напомену о евентуалном не постојању одговарајућих решења за заштиту животне средине 

(научних, технолошких, законодавних и других решења) или немогућности да се прибаве 
одговарајуће информације. " 

 

С обзиром на овако дефинисан обим и садржај Елабората апсолутно је нејасно зашто се као референца 

у пословном и кадровском капацитету траже "студије за стратешку процену утицаја на животну 

средину".  

 
Студије за стратешку процену утицаја на животну средину тј. Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину који се захтева у оквиру пословног и кадровског  капацитета је 
документ који се ради у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010) а садржи нарочито: 
 

1) полазне основе стратешке процене; 
2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
3) процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја 

на животну средину; 
4) смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене 

утицаја пројеката на животну средину; 
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5) програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма 
(мониторинг); 

6) приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 

програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у план или програм; 

8) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности; 

9) друге податке од значаја за стратешку процену. 
 

У том смислу предлажемо да извршите измену конкурсне документације да се уместо "студије за 

стратешку процену утицаја на животну средину" захтевају студије о процени утицаја на животну 

средину. 

        Одговор Комисије:  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 

4. Зашто је у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у тачки 5) Кадровски капацитет 
захтевано " Да понуђач има до дана истека рока за достављање понуда у радном односу или 
ангажоване по другом основу радног ангажовања ван радног односа – чл. 197-202 Закона о раду:  6 
(шест)  извршилаца и то: 
 

А) Руководиоца израде елабората (1 извршилац) који мора да буде дипломирани просторни 

планер са важећом лиценцом  100 

Б) Дипломирани саобраћајни инжењер (1 извршилац) 

В) Дипломираног просторног планера (2 извршиоца) 

Г) Дипломирани географ (2 извршиоца) 

У оквиру наведеног кадровског капацитета захтева се ангажовање 6 (шест)  извршилаца: три просторна 

планера и два дипломирана географа са искуством у изради "студије за стратешку процену утицаја на 

животну средину"  а  није захтеван ниједан извршилац са искуством у изради студија о процени утицаја 

на  животну средину пројеката шинских система као ни један дипломирани инжењер (грађевине, 

геотехнике и сл.) са искуством у пројектовању шинских система. Такође, у складу са датим техничким 

спецификацијама предмет јавне набавке је пројектна, а не планска документација. 

У том смислу тражимо да извршите измену конкурсне документације тако да понуђач има до дана 

истека рока за достављање понуда у радном односу или ангажоване по другом основу радног 

ангажовања ван радног односа – чл. 197-202 Закона о раду: 8 (осам) извршилаца и то: 

А) Руководиоца израде елабората (1 извршилац) 

- да је руководио тимом на изради најмање 3 студије о процени утицаја на животну средину из области 

саобраћајне инфраструктуре 

- да је руководио или учествовао у изради, као члан тима, у најмање 2 (две) студије о процени утицаја 

на животну средину пројеката за шинске системе. 

Б) Дипломирани саобраћајни инжењер (1 извршилац) 

- Како је предмет израде Транспортне студије организација и превоз терета сматрамо да ова 

референца не одговара захтевима јавне набавке, те стога предлажемо да се уместо ње као референца 

захтева одговарајућа Саобраћајна студија. 

В) Дипломираног просторног планера (2 извршиоца) 
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Г) Четири (4) извршилаца са ВСС са иксуством на изради Студије о процени утицаја на животну средине. 

Од чега, најамање једно лице са звањем дипломираног грађевинског инжењера из области 

пројектовања шинских система и најмање једно лице са искуством у прорачуну и мапирању буке.  

Потребно је да најмање од један од ангажованих кадрова под Б) или В) буде сертификовани корисник 

ГИС софтвера. 

Обзиром да је предмет јавне набавке израда техничке документације ангажовани кадар под А) може 

бити било које стручно лице које испуњава законски прописане услове за руковођење на изради 

студије о процени утицаја на животну средину. Такође, у складу са предметом јавне набавке 

ангажовање два географа не може бити обавезан услов за учествовање у Јавној набавци. 

Одговор Комисије: Наручилац ће извршити измену у делу Кадровски капацитет.  

Додатне услове наручилац одређује сходно предмету набавке, врсти и обиму услуге како је наведено 

техничким спецификацијама  

 

5. У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке у тачки 5) Технички капацитет захтева се од 
понуђач да има "на располагању следеће:  - 1 лиценциран ГИС софтвер". Имајући у виду опис јавне 
набавке који је дат у оквиру конкурсне документације "ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ" зашто је 
изостављена обавеза понуђача да на располагању има 1 лиценцирани софтверски пакет за прорачун 
индикатора буке и њихово графичко представљање у облику карта буке („мапирање буке“), као и 1 
лиценцирани софтверски пакет за прорачун вибрација од шинских система? 
 

Одговор Комисије: Наручилац ће извршити измену у делу Кадровски капацитет. Додатне услове 

Наручилац одређује сходно предмету набавке и нивоу детаљности  захтеваном за израду Елабората. 

Понуђач може ангажовати сва друга лица која су потребна за извршење услуге.  

 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 


