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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 15 за  јавну набавку радова на  изградњи нове 
                    железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у 
                    отвореном поступку, набавка бр. 79/2019 
 
 

Питање бр. 1: 
„Да ли су признате лиценце издате инжењерима и компанијама у Руској Федерацији 
за извођење и пројектовање на територији Републике Србије, односно за 
учествовање на овом тендеру, или то морају бити искључиво лиценце добијене од 
надлежних институција у Републици Србији? Мислимо на лиценце побројане у 
конкурсној документацији на страни 24-25 у одељку Обавезни услови (Члан 75. 
Закона).  
 
1.2. Уколико нису признате лиценце издате инжењерима и компанијама у Руској 
Федерацији за извођење и пројектовање на територији Републике Србије, односно за 
учествовање на овом тендеру, да ли је могућа њихова нострификација и ако јесте који 
орган у Републици Србији би био надлежан за то?“ 
 
 
 

Одговор бр. 1: 
Понуђач, без обзира да ли је у питању домаћа или инострана компанија, мора 
доставити доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), тј. да има 
важећу дозволу надлежног органа Републике Србије за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, како је прописано Законом о јавним набавкама и 
како је наведено и у конкурсној документацији. 
Види Питања и одговоре број 14. 
 
Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за 
израду техничке документације односно лиценце за грађење објеката, и извођење 
радова, издаје министарство надлежно за послове грађевинарства у Републици 
Србији – Министарство грађевинарства, саобрађаја  и нинфраструктуре  
Види конкурсну документацију - Одељак V Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова (стр. 24-25). 
 

Питање бр. 2:  
„На сајту за јавне набавке није наведена укупна процењена вредност пројекта, колико 
она износи?“. 



 

 

 

 

 
 
Одговор бр. 2: 
Процењена вредност јавне набавке објављена је на Порталу јавних набавки, 
План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину. 
Види Питања и одговоре број 11. 
 
 

Питање бр. 3: 
“С обзиром на јако кратке рокове за реализацију пројекта, интересује нас, да ли 
постоји могућност паралелног пројектовања и извођења радова, или се морамо 
придржавати процедуре да се прво изради радна пројектна документација, прође 
експертиза пројекта, па тек онда крене са извођењем радова?“ 
 

 
Одговор бр. 3: 
Приликом пројектовања и извођења радова морају се поштовати процедуре 
прописане Законом о планирању и изградњи Републике Србије ("Службени 
гласник РС", br. 72/2009, 81/2009 – испр.., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 i 37/2019 – др. закон).  
 
 


