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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности услуге 
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Питање 1:  
„У оквиру  јавне набавке услуге техничког прегледа изведених радова пројекта 

реконструкције пруге Београд - Врбница(Бар), наводи се да је главним пројектом 

између осталог обухваћена и санација тунелске облоге у тунелу бр. 3 (Л=178,5м) и 

тунелу бр. 5 (Бела Река Л=3816м). 

Узимајући у обзир технички опис, мишлјења смо да би у циљу остварења сврхе овог 

уговора о јавној набавци, у складу са пројектом, било потребно у оквиру додатих 

услова предвидети и поседовање Решења Министарства о испуњености услова за 

израду техничке документације или извођење радова и то лиценцу П143Г1- пројекти 

грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са 

прикључцима(тунели) или И143Г1 - извођење грађевинских конструкција за објекте 

на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима (тунели). 

Сматрамо да је поседовање наведене лиценце неопходно имајући у виду да се ради 

о уско специјализованим радовима, те да само фирме које поседују референтно 

искуство које им је омогућило стицање дозволе за пројектовање или извођење 

грађевинских конструкција за тунеле могу квалитетно извршити предвиђене уговорне 

обавезе.“ 

 

Одговор 1: 
У складу са новонасталом ситуацијом и хитном потребом за изменом и 
допуном пројектне документације која се односи на извођење радова у тунелу 
„Бела река“, и чија израда је у току, као доказ да испуњава неопходни 
пословни капацитет, потенцијални понуђач је дужан да, поред већ наведених 
лиценци у конкурсној документацији, поседује и једно  од Решења 
Министарства о испуњености услова за израду техничке документације или 
извођење радова, и то лиценцу П143Г1- пројекти грађевинских конструкција за 
објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикључцима(тунели) 
или И143Г1 - извођење грађевинских конструкција за објекте на јавним 
железничким инфраструктурама са прикључцима (тунели). 
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