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Предмет: Одговори на питања за јавну набавку услуга број ЈН А72/2016 – израда техничке 
документације за заштиту постојећег нафтовода н аатарском путу Глогоњ-Црепаја. 
 
 
Потенцијални понуђач је поставио следећа питања за јавну набавку из наслова: 
 

1. Молимо Вас да нас обавестите са киме можемо контактирати у вези са обиласком 
локације и прибављањем потврде о обиласку локације 

2. Такође молимо за појашњење како следи 

Као Квалификовани понуђач регистрован у Агенцији за привредне регистре, о чему 
постоји информација на сајту АПР-а, да ли треба да достављамо: 

1. Извод из АПР-а 
2. Уверење Основног суда да правно лице није осуђивано 
3. Уверење Посебног оделења Вишег суда да правно лице није осуђиваано за 

организовани криминал 
4. За законског заступника Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

3. Додатни услови (члан 76 став 2) тражи се 

„најмање један дипломирани инжењер техничке струке за обављање послова 
Координатора за израду пројекта“ 
     - Да ли можете да нам ближе објасните да ли се ово односи на Координатора са 
становишта безбедности и здравља на раду у фази израде идејног пројекта? 

Ако се односи на БЗР, према Пројектном задатку из Тендерске документације, 
безбедност и здравље на раду нису предмет пројекта. Молимо да потврдите да није 
потребно достављати податке о „Координатору за израду пројекта“ 

 
На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре: 
 

1. Контакт особе за одлазак на локацију и прибављање потврде о обиласку локације су: 
     
     Ђуро Пјевац дипл.грађ.инж. тел. 0648765263, и 
     Станко Шкаљак дипл.инж.саоб. тел. 0648662349. 
 

 

 



 

2.  Не, као понуђач регистрован у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре, нисте у обавези да достављате доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа али морате да наведете интернет страницу на којој су ти 
подаци јавно доступни и ажурни и да наведете који су то докази као што је наведено у 
конкурсној документацији на страни 22/39. 
 
 
 
3. По питању додатних услова, тражи се ангажовање Координатора у фази израде пројектне 
документације због специфичности посла. У конкурсној документацији је достављен списак 
Закона, Правилника и стандарда  које је потребно испоштовати у току израде техничке 
документације и безбедности на раду. 
План превентивних мера је саставни део Пројекта за извођење радова у складу са 
Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта. 
Како се овде израђује Идејни пројекат у складу са чланом 145. Закона о планирању и 
изградњи, а не Пројекат за извођење, на страни 26-7 конкурсне документације, "Садржај 
идејног пројекта", Идејни пројекат треба да садржи, под тачком 4. дато је: Део о заштити од 
пожара и безбедности и здравља на раду, што подразумева  израду Плана превентивних 
мера, те је из тог разлога и дата потреба да се ангажује Координатор са положеним  
стручним  испитом за обављање послова координатора за израду пројекта. 
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