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ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

БР. 4 
 
 

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 03/19: Набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат 

београдског метроа“, на захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњење у 

вези са припремањем понуде. 

У наставку су питања заинтересованог лица и одговори  Комисије за јавну набавку (у наставку 

Комисија) : 

Поштовани, 

Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку „Набавка техничких 

и саветодавних услуга за пројекат београдског метроа“, бр ЈН 03/19: 

ПИТАЊЕ 1. У тачки 7 - кадровски капацитет Измене број 1 се наводи: “под термином учествовао 

у пројектовању се подразумева да је био главни или одговорни пројектант техничке документације 

на основу које је издата грађевинска дозвола или одобрење за изградњу метроа“. Имајући у виду 

да се навод суштински односи на Закон о планирању и изградњи Републике Србије, који предвиђа 

главног односно одговорног пројектанта, те исходовање грађевинске дозволе или одобрења за 

изградњу метроа, сматрамо да је овакав услов дискриминишући јер стручњаци који су обављали 

сличне послове у другим земљама у којима су се изградили метро системи, по законима тих земаља 

нису били нужно ангажовани на позицији главних или одговорних пројектаната техничке 

документације на основу које је издата грађевинска дозвола или одобрење за изградњу метроа јер 

закони других земаља у којима постоје метро системи не препознају нужно наведене позиције и 

процедуру за исходовање дозволе као што је то случај у Републици Србији. Са тим у вези, молимо 

Вас да се захтев укине, односно да се као релевантно усвоји искуство на пројектовању метро 

система, невезано за позицију  главног односно одговорног пројектанта на истим. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац припрема конкурсну документацију на основу прописа 

Републике Србије. С обзиром на специфичност предмета у вези са којим се набављају консултантске 

услуге –  на пројекат метроа, Наручилац додатно врши прецизирње појма учествовао у 

пројектовању, а исти гласи:  

Под термином учествовао у пројектовању се подразумева да је био главни пројектант односно да 

је био вођа тима тј. потписник техничке документације или одговорни пројектант техничке 

документације, односно потписник дела техничке документације за област за коју је учестовао у 

пројектовању на основу које је издата грађевинска дозвола или одобрење за изградњу метроа 

ПИТАЊЕ 2. На страници 2 Измене 1 наводи се: “Поред напред наведених доказа који се 

достављају, за кључне експерте је потребно доставити и следеће и то: …”. Разумевање Понуђача 

је да се доставља: 

• У случају искуства на пројектовању: потврде о учествовању на пројектовању и фотокопија 

грађевинске дозволе или одобрења за изградњу, 



• У случају искуства на изградњи: потврде о учествовању у изградњи, 

• У случају искуства у стручном надзору: потврде о учествовању у стручном надзору. 

Молимо Вас за потврду нашег разумевања. 

 ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:  Да, потврђујемо 

ПИТАЊЕ 3. У вези са претходним питањем, напомињемо да није пракса ни обавеза да стручњаци 

као не - правна лица поседују копије грађевинских дозвола или одобрења за изградњу, те да захтев 

за достављањем оваквих доказа који би се вредновали приликом оцене стручњака може бити 

дискриминишући због немогућности стручњака да прибаве такве доказе. Стога Вас љубазно молимо 

да се као релевантно искуство на пројектовању прихвати само доказ односно потврда о 

учествовању на пројектовању, као што је случај и са искуством у надзору, односно изградњи. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац прихвата да осим ф. коп грађевинске дозволе или одобрења за 

изградњу, понуђач може доставити потврду наручилаца да је метро изграђен или да је добијена 

дозвола надлежног органа за изградњу истог, а на основу техничке документације наведених 

кључних експерата.  

ПИТАЊЕ 4. У вези са одговором на питање број 2 из Појашњења број 3, а аналогно одговору на 

питање број 3 из истих Појашњења где се наводи “из чега следи да Понуђач може доставити друге 

потврде ако се истим може доказати испуњеност захтеваног услова”, молимо Вас да као релевантан 

доказ испуњености услова признате и потврде издате од послодаваца код којих су стручњаци били 

запослени и уговоре о ангажовању за лица која нису била у радном односу са послодавцем, имајући 

у виду праксу да Наручиоци често не издају потврде стручњацима појединачно већ компанијама 

које су носиоци посла, а нарочито не на свеобухватним и комплексним пројектима, као што је то 

случај и са метро пројектима, на којима је обично ангажован велики број стручњака. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац прихвата да се као доказ испуњености захтеваног услова 

доставе или потврде Наручилаца за које су обављене услуге ИЛИ потврде компанија код којих је 

кључни експерт био радно ангажован. 

____________________________________________________________________________________ 

У вези са напред датим одговорима, Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације коју ће благовремено објавити.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 


