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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
Дана 14.11.2017. године достављено је питање понуђача: 

 
 

 Молимо Вас да размотрите и измените следеће захтеве наведене у конкурсној 
документацији ЈНМВ бр. 9/2017, пошто сматрамо да је повређен члан 10. ЗЈН - начела 
обезбеђивања конкуренције, а самим тим и члан 12. ЗЈН- начело једнакости понуђача:  
1. На страни 19/54 конкурсне документације у делу Технички капацитет, наведено је 
следеће:  
- 2 лиценцирана програма за пројектовање саобраћајне сигнализације AUTOCAD или 
одговарајуће  
- 2 лиценцирана програма за подршку пројектовању саобраћајнесигнализацијеMS OFFICE 
или одговарајуће  
 
2. На страни 20/54 конкурсне документације у делу Кадровски капацитет, наведено је 
следеће:  
- Да има у сталном радном однсу или ангажовано по другом основу најмање 10 
запослених, од тога минимално 2 (два) дипломирана инжењера са лиценцама 370 и 
2(два)дипломирана инжењера,са лиценцама 470 и са радним искуством на пројектовању и 
извођењу саобраћајне сигнализације не мањем од 2 (две) године. Једно лице може бити 
носилац две лиценце.  
 

На страни 4/54 конкурсне документације наведено је следеће: „Саобраћајна 
сигнализације биће урађена и постављена на основу Главног пројекта саобраћајне 
сигнализације на основу ког је Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре донело Решење број 344-08-52268/2017-03 од 29.08.2017. године, којим је 
одобрило Општини Рача постављање саобраћајне сигнализације на државним путевима 
ИБ реда број 27, IIА реда 157 и IIБ реда 370“  
 

Наручилац је начинио битну повреду члана 76. става 6. Закона о јавним набавкама, 
јер је неоправдано сузио конкуренцију међу понуђачима и дискриминисао оне понуђаче 
који наведени технички и кадровски капацитет немају, пошто није потребно поседовати 2 
лиценцирана програма за пројектовање и 2 лиценцирана програма за подршку 
пројектовању ако пројекат већ постоји и може да се користи у штампаном облику. 

Што се тиче  Кадровског капацитета, за обим посла из предмета јавне набавке 
довољан један Одговорни извођач радова са лиценцом 470 . 

Оваквим својим поступањем наручилац је повредио и члан 10. Закона о јавним 
набавкама којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући 



што је могуће већу конкуренцију и да не сме ограничавати конкуренцију прописивањем 
дискриминаторских услова, а самим тим и члан 12. Закона о јавним набавкама којим је 
дефинисано начело једнакости понуђача.  

Молимо Вас да измените овај услов или да образложите због чега су потребна 2 
инжењера са лиценцом за обим посла из предмера и збоч чега су потребни лиценцирани 
програми 
 
 
Одговор:  

У складу са чланом 76 ЗЈН предвиђено је да Наручилац у Конкурсној 
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке па је у складу 
са наведеним чланом и тражио одређени технички и кадровски капацитет.  

Што се тиче лиценцираних програма Наручилац је исте захтевао јер је потребно 
поред извођења радова израдити и пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 
пројекат изведеног стања, страна 41 и 51  конкурсне документације Обзиром да је пројекте 
потребно израдити Наручилац сматра да је неопходно да Понуђач поседује одговарајуће 
алате и програме за израду истих. Како је Законом о ауторским и сродним правима  
прописано да се рачунарски програм сматра ауторским делом самим тим је и потребна 
дозвола за његово коришћење тј лиценца. 

 
Када је у питању кадровски капацитет  Наручилац  је захтевао минимално два 

дипломирана инжењера,  са лиценцом 370 и 470. Лиценца 370 је неопходна јер је 
Наручилац предвидео и израду  у горњем ставу наведених пројеката. Обзиром да је реч о 
извођењу радова на државним путевима  и да  није реч о сукцесивној јавној набавци и није 
реч само о набавци добара већ и о извођењу радова и изради  одређене пројектно –
техничке документације у одређеном временском периоду  Наручилац  жели да се осигура 
да у сваком тренутку има стручно лице које ће  заменити друго у случају спречености или 
повећаног обима посла понуђача. Захтева по два инжењера између осталог због 
сигурности и професионалности  понуђача као извршиоца предмета набавке. 

Сматрамо да није повређен члан 76 став 6 ЗЈН  јер Наручилац не захтева стално 
запослена лица  већ иста могу бити ангажована по основу  било ког Уговора  за предметну 
јавну набавку. 


