
Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 
Број: 404-36-12/2017 
Датум: 05.09.2017. године  
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном 
поступку бр. У ОП 09/17 образована Решењем од стране Наручиоца 1 и 
Наручиоца 2 даје: 
 

Одговор на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 
09/17 – „Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод 

превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“. 
 
Питање гласи: 
 
„Додатна појашњења за јавну набавкуу отвореном поступку број: У ОП 09/17 
израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја 
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци 
 
Питање 1: Изменом Конкурсном документацијом од 01.09.2017. - услов пословног 
капацитета, предвиђено је да понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом, односно да је у претходних 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда, односно од 15.08.2012. до дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки реализовао квалитетно и у 
уговореном року најмање 2 уговора о изради техничке документације или вршења 
техничке контроле идејних/главних пројеката/ пројеката за грађевинску дозволу за 
саобраћајнице и објекте (мостови и тунели) на државним путевима I и II реда у 
најмањој вредности од 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, при чему један мора бити 
у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да се барем један 
од референтних уговора односи на израду пројекта (идејни пројекти, главни 
пројекти, пројекти за грађевинску дозволу) или вршење техничке контроле за 
тунеле, при чему дужина тунела мора спадати у дугачке тунеле (преко 900 м), 
како је то дефинисано Приручником за пројектовање путева у Р.Србији, 11. 
Пројектовање тунела, 11.1 Општа смерница за пројектовање тунела, објављеним 
од стране ЈП ’’Путеви Србије’’.  
 
Допуном конкурсне документације извршеном на овај начин суштински је додат 
нови услов за учешће у поступку јн, који од од круцијелног значаја за могућност 
подношења понуде и који је у сваком случају морао бити постављен у основном 
тексту конкурсне документације, обзиром да је наручилац морао прилико 
састављања исте имати у виду потребу да понуђачи располажу оваквом 
референцом. Овај услов додат је без икаквог образложења од стране наручиоца и 
представља накнадно стављање понуђача у неравноправан положај, противно 
основним начелима Закона о јавним набавкама. 



 
 
Молимо разјасните да ли остајете при томе да је наведена допуна израз ваше 
стварне воље или је у питању технички непрецизна формулација, нарочито 
имајући у виду ваше претходне одговоре на постављена питања.“ 
 
 
Oдговор на питање: 
Одговором на питање бр.1 у документу под бр. 404-36-10/2017, објављеном на 
порталу јавних набавки 01.09.2017., Наручиоц је као у осталом у одговорима на 
сва досадашња питања, настојао да са једне стране у складу са основним 
начелима Закона о јавним набавкама оствари што већу конкурентност, а са друге 
стране да кроз дефинисање адекватних услова у погледу  Финансијских, 
Техничких, Пословних и Кадровских капацитета заштити свој првобитни интерес а 
то је пре свега набавка стручно и квалитетно израђене пројектне и урбанистичко-
планске документације. У том смислу,  дефинисање конкурсних услова сразмерно 
најважнијем објекту, као што је то случај са тунелом Кадињача на траси 
предметне деонице државног пута IБ 28, Дуб-Дубци, у било ком тренутку пре или 
током спровођења јавне набавке у циљу одабира најбољег понуђача Наручиоц 
сматра потпуно оправданим. Напомињемо да дужина предметног тунела, 
дефинисана у оквиру усвојене Претходне студије оправданости са Генералним 
пројектом, износи Л=1344 м (Централна варијанта).  
Ипак имајући у виду да би поседовање адекватних лиценци које су захтеване 
конкурсном документацијом, а које издаје надлежно министарство, као и искуство 
на изради техничке документације или вршења техничке контроле идејних/главних 
пројеката/ пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и објекте (мостови и 
тунели) на државним путевима I и II реда у последњих 5 година, уз испуњење 
осталих услова који су захтевани конкурсном документацијом, требало да 
задовоље минимум услова за одабир најбољег понуђача који ће на стручан и 
квалитетан начин израдити техничку и урбанистичко-планску документацију која је 
предмет јавне набавке, као и уз максимално поштовање начела Закона о јавним 
набавкама, Наручиоц одступа од захтева из свог претходног одговора да се 
референтни уговор мора односити на тунеле дужине преко 900 м.  
Такође, уз максимално поштовање основних начела Закона о јавним набавкама, 
Наручиоц остаје при томе да ће се прихватити и уговори који се односе на 
реализацију пројеката на државним путевима I и II реда који у себи не садрже 
кумулативно пројекте саобраћајница, тунела и мостова (Напомена на страни 77 од 
111 Конкурсне документације у оквиру тачке 4. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ). 
 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну 
набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на интернет страници 
Наручиоца 1 и Наручиоца 2. Адресе су: portal.ujn.gov.rs, www.bajinabasta.rs и 
www.uzice.rs 
 

Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – „Израда 
идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја 

http://www.bajinabasta.rs/


Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да овај одговор 
на питање захтева Измену конкурсне документације. 
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном 
документацијом, одговором на ово питање, као и посетом и обиласком локације 
за предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно 
саставити своје понуде. 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 05.09.2017. год. 

 
 
 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 

 


