
 

 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку услуге, брoj 404-1/121у-2019-28 - израда 

стратегије и акционог плана за унапређење безбедности  деце у саобраћају, 

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

                                           

 

Питање број 3. 

„Поштовани,  

После измене конкурсне документације и даље се тражи да понуђачи 

ангажују у 1 доктора наука тако да је остало питање које је постављено 

06.12.2019., тј на то питање није одговорено.  

Питање понављамо и молимо Вас да одговорите на њега.  

• Молимо Вас да појасните зашто се тражи да инжењер са лиценцом 

370 буде доктор наука и зашто није довољно да то буде ’’обичан’’ инжењер 

који има исту лиценцу и референце које су предмет јавне набавке? 

• Да ли Наручилац сматра као претеран услов, који ограничава 

конкуренцију, да инжењер са лиценцом 370 мора да буде доктор наука? Овај 

услов није у логичној вези са предметом јавне набавке, тј не постоји никаква 

веза са тим да једино инжењер који је доктор наука може да врши услуге које 

су предмет ове јавне набавке. Јасно је да је циљ Наручиоца да обезбеди 

квалитетног добављача, али се то не може урадити условом који је у 

супротности са чланом 10 ЗЈН.  

Молимо Вас да још једном размотрите постављене услове и да они 

буду формулисани тако да се омогући што већа конкуренција и да се омогући 

учешће понуђачима који имају инжењере са лиценцама 370 и са референцама 

које су предмет јавне набавке, а који нису доктори наука. Не постоји никакав 

логичан разлог и разлог који је у вези са предметом јавне набавке да се 

понуђачи обавезују да имају ангажованог доктора наука са лиценцом 370.“ 

                            

Одговор: 

 

Након извршене Измене и допуне конкурсне документације број 1. за 

предметну јавну набавку, предвиђено је да право на учешће у поступку 

предметне јавне набавке има понуђач који, између осталог, испуњава и 

додатни услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН,  у погледу кадровског капацитета, и то: 

„2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за 

извршење предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о 

раду (на одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад 

ван радног односа, и то: најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже 

научне области - саобраћајно инжењерство и најмање 2 (два) дипломирана 

инжењера саобраћаја, од којих је најмање 1 (један) ималац лиценце број 370 

одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од 

стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или 

Инжењерске коморе Србије.“ 
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Из напред наведеног може се јасно и на недвосмислен начин закључити 

да понуђач у поступку предметне јавне набавке мора доказати: 

1. да има најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже научне 

области - саобраћајно инжењерство и најмање 2 (два) дипломирана инжењера 

саобраћаја, ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа,  

2. да је најмање једно од напред наведених лица (најмање 1 (један) 

доктор техничких наука из уже научне области - саобраћајно инжењерство 

и најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја) ималац лиценце број 

370 одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате 

од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или 

Инжењерске коморе Србије. 

Дакле, не захтева се да ималац лиценце број 370 одговорног 

пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од стране 

Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске 

коморе Србије буде доктор наука, већ то може и један од најмање 2 (два) 

дипломирана инжењера саобраћаја. 

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац одређује додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду 

предмет јавне набавке. Имајући у виду сложеност предмета јавне набавке 

Наручилац је одредио додатни услов у погледу кадровског капацитета и 

остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

У Нишу, дана 12.12.2019. године 
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