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Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 
Број: 404-36-9/2017 
Датум: 29.08.2017. 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: 
 
Одговоре 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“. 
 
Сходно јавној набавци број У ОП 09/17 за израду идејног пројекта и плана 
детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута 
Дуб-Дубци“, молимо да нам појасните следеће: 
 
Питање број 1:  
Конкурсном документацијом - услов пословног капацитета, стр. 76/111, тражено је 
да је понуђач реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 уговора о 
изради техничке документације или вршења техничке контроле идејних/главних 
/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 дин. без 
ПДВ-а, при чему један мора бити у минималном износу од 30.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а. 
 
С обзиром да је у оквиру једног уговора понуђач израдио и идејни и главни 
пројекат 
да ли ће се такав уговор признати као две референце односно 2 уговора о изради 
техничке документације? 
 
Одговор на питање број 1: Да. Таквом референцом где је у оквиру једног 
уговора понуђач  израдио и идејни и главни пројекат, квалитетно и у уговореном 
року за саобраћајнице и објекте (мостови и тунели) на државним путевима I и II 
реда у најмањој вредности од 90.000.000,00 дин. без ПДВ-а, понуђач у потпуности 
испуњава пословни услов захтеван Конкурсном документацијом.  
 
Питање број 2:  
Услов: да 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.  
 
Да ли се референтни период  може рачунати од 15.08.2012. до дана подношења 
понуде а не до дана објављивања позива за понуду? 
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Одговор на питање број 2: не може се прихватити референтни период од 
15.08.2012. године до дана подношења понуда. Како смо и одговорили на питање 
бр. 9. (од укупно 10) која смо објавили 28.08.2017. године на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца, чланом 77. ставом 2. тачком 2) 
подтачком (1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) прописано је да списак најважнијих изведених радова, испоручених 
добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, 
односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца 
односно наручиоца.  
Рок за подношење понуда је 14.09.2017. године, уколико не буде продужења рока 
за подношење понуда сходно члану 63. став 5. горе наведеног Закона, што би 
подразумевало да се период пружених услуга у сваком случају продужава преко 
пет година и да не буде продужења рока за подношење понуда. 
Из свега горе наведеног, наручилац не може да прихвати да се референтни 
период рачуна од 15.08.2012. године до дана подношења понуда, већ период из 
услова остаје исти: од 15.08.2012. године до 15.08.2017. године, односно 
претходних 5 година пре објављивања позива за подношење понуда. 
 
 

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 
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да ови одговори 
на питања не захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном 
документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације 
за предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно 
саставити своје понуде. 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 29.08.2017. год. 

 
 
 
С поштовањем, 
 

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

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

