
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општинска управа Бојник 
Комисиј за јавну набавку 

Број: 404-25/18 
Датум: 30.03.2018. 

Бојник 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

ЈН МВ бр. 404-25/18 - Предметном набавком услуга израде пројектно техничке документације 
потребно је урадити пројектно техничку документацију за: 

- реконструкције некатегорисаног пута-улице у Ђинђуши; 
- реконструкција некатегорисаног пута-улице у Славнику; 
- реконструкцију улице 28.март у Бојнику; 
- изградњу улице Зеле Вељковића – крак Млин у Бојнику са партерним уређењем 

простора испред спомен парка; 
- озакоњење и реконструкцију улице Николаја Динића у Бојнику; 
- озакоњење и реконструкцију улице Првомајска у Бојнику 

 
Питање 1: Страна 6/58 документације - није могуће преузети информације и локацији. Само има 
сличица, али нема линка 
 
Одговор 1: Извршили смо проверу конкурсне документације и линк са наведеном 
документацијом је могуће скинути. Потребно је само мишем превући са линка на одређену 
фасциклу или брзо два пута кликнути на сличицу. Постављен је сада посебан зип фајл на порталу 
ЈН који садржи информације о локацији за наведене путеве и улице. 
  
Питање 2: Зашто се као додатни услов ставља ИЛИ између лиценце 370 и лиценца 312/315/318?  
370 је лиценца за саобраћајну сигнализацију, а остале за грађевину. Да ли је то грешка и да ли 
треба да буде И а не ИЛИ? 
 
Одговор 2: У питању је техничка грешка, треба да стоји «И» 
„370 - Oдгoвoрни прojeктaнт сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe сигнaлизaциje; и 
312 - Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja oбjeкaтa нискoгрaдњe или 315 - Oдгoвoрни 
пројектант саобраћајница или 318 - Одговорни пројектант друмских саобраћајница;“  
Што значи да уместо 1 (једног) инжењера понуђач сада мора да има 2 (два) инжењера. 
 
Питање 3: Зашто се тражи одлука суда части ИКС да није одузета лиценца? Ову потврду ИКС 
издаје само по посебном захтеву јер су на тај начин раније намештани тендери (наручиоцу су 
измислили да могу да траже ову потврду како би елиминисали понуђаче који нису знали да је 
потребна посебна процедура за њено издавање). Потребно је овај захтев уклонити из 
документације. 
 
Одговор 3: Не тражи се одлука суда части, то није наведено у конкурсној документацији. Тражи се 
да се достави Потврда Инжењерске коморе Србије којом се потврђује да су носиоци лиценце 
чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.  
Ово иначе стоји на свакој потврди коју издаје Инжењерска комора Србије и на тај начин се 
потврђује да је лиценца важећа и да није одузета  одлуком суда части.  
У наставку Вам постављамо пример како изгледа једна Потврда.  



 

 
Питање 4: Зашто се тражи ЕБП-ПУРС образац за доказивање радног односа и да ли наручилац зна 
чему он слузи и на који начин се прибавља? Зар није довољно доставити копију радне књижице 
или м-образац или ППППД образац? Нико никада ни у једној набавци није тражио ЕБП-ПУРС 
образац. Према ставу КЈН понуђач може да докаже услов на било који начин на који се исти 
недвосмислено доказује. 
 
Одговор 4: ЕБП-ПУРС образац се тражи као доказ да је понуђач измирио обавезе по основу 
ангажовања радника и на тај начин доказује да има ангажовано лице које се тражи у конкурсној 
документацији. Наручиоц ће прихватити да се уместо ЕБП ПУРС обрасца може доставити или 
фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца којим се доказује да понуђач има ангажовано 
лице које се тражи у конкурсној документацији.  
 
Питање 5: Захтев за обилазак локације ставља у неравноправни положај понуђаче који нису близу 
општине Бојник и није у складу са законом о јавним набавкама.  Потребно је овај захтев уклонити 
из документације. Након избора, извршилац ће свакако обићи локацију. 
 
Одговор 5: Захтев за обилазак локације не ставља понуђаче у неравноправан положај. Наручиоц 
сматра да је потребно извршити обилазак локације за коју ће бити урађена пројектно техничка 



документација и да је понуђач тиме стекао увид у све потребне податке и информације неопходне 
за припрему понуде.  
Такође понуђач приликом обиласка локације може се у потпуности упознати са свим условима на 
терену у циљу извршења услуге и да они касније не могу бити основ за било какве накнадне 
промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених 
јединичних цена. 
Наручиоц ће извршити измену и допуну Конкурсне документације и овај услов ће бити остављен 
као обавеза понуђача али неће бити обавеза претходног најављивања као и потврђивања од 
стране наручиоца. Понуђач ће бити у обавези да поднесе Изјаву (дата на обрасцу) да је стекао 
увид у све информације које су неопходне за припрему понуде и да неће имати могућност за  
промену у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених 
јединичних цена.  
 
Питање 6: Зашто још не постоји на ПЈН план јавних набавки за 2018 годину да ли је процењена 
вредност цена из плана за 2017 годину под тачком 1.2.7. 
 
Одговор 6: План набавки постоји. План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења у складу са чланом 
10. Закона о јавним набавкама. Није процењена вредност из плана за 2017. већ из Плана за 2018.  
 
Питање 7: Поред свега, нестандардних захтева (нпр за ИКС је потребно неколико дана да се 
прибаве нестандардне потврде, ЕБП-ПУРС, итд...), услова обиласка локације, услова да обилазак 
мора да се најави један дан раније остављен је рок од само 7 дана за подношење понуде. 
Потребно је продужити и рок. 
 
Одговор 7:  
У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под 
III.1. тачка 1 – 4 и додатних услова под III.2. тачка 5 – 6, доказују ''Изјавом понуђача о 
испуњености обавезних и додатних услова, '' (образац 2), 

 Подизвођач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под III.2. 
тачка 5 – 6, из конкурсне документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености 
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а), 

 Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4, и додатних услова под 
III.2. тачка 5 – 6, доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних 
услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б) 

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена 

као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред 

наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних 

услова.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији,најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. У случају из става 2. 



овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним 

информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. овог 

закона.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
 
Питање 8: И без достављања потврде о преузимању документације, наруцилац је дузан да 
одговори на свако питање појединацно и да питања и одговоре објави на порталу јавних набавки 
без обавезе да одговоре посаље на ову адресу. Питања не морају да буду потписана и 
потенцијални наруцилац нема обавезу према закону да открива свој идентитет пре подносења 
понуда, тако да наруцилац мора да одговори на питања иако нема сазнања ко поставља питања. 
 
Одговор 8: Наручилац је дужан да одговори на свако постављено питање и да одговоре постави 
на Порталу ЈН без обавезе да одговоре пошаље на адресу са које је питање упућено.  
Али уколико понуђач захтева да се одговор пошаље на адресу са које је питање упућено 
наручилац може да захтева идентификацију односно у овом случају достављање Обрасца 
«Потврде о преузимању документације».  
 
Питање 9: Како улица излази на државни пут, дали имате пројектни задатак и услове које издају 
Путеви Србије. Ту је такође потребна и велика лиценца за оверу пројект. 
 
Одговор 9: Прикључак на државни пут је у насељу, па издавање услова за прикључак издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, Прочитајте детаљно Информацију о локацији. 
 
 
Комисија за ЈН 404-25/18 
 


