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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

4/2018 (1.2.82 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН 

ОП 4/2018 (1.2.82 у Плану јавних набавки)- Идејни пројекат са пројектом за извођење 

радова на  адаптацији, санацији и реконструкцији објекта ОШ "Доситеј Обрадовић" у 

Пожаревцу, ОРН 71242000– израда пројекта и нацрта, процена трошкова, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 08.03.2018. године у 22,51 часова (иако је у 

позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви  захтеви за 

додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког 

радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Из наведеног разлога, рок за поступање 

наручиоца почиње да тече 12.03.2018. године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на 

следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Заинтересовани само за јавну набавку број ЈН ОП 4/2018 па вас молимо да нам 

појасните 

-   додатни услов је лице са лиценцом 310, да ли може лице са лиценцом 311 с обзиром 

на исту врсту пројектовања коју покривају лица. 

      

 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је предмет јавне набавке израда идејног пројекта са 

пројектом за извођење радова на  адаптацији, санацији и реконструкцији објекта ОШ 

"Доситеј Обрадовић" у Пожаревцу, за наручиоца је прихватљиво је радно ангажовање 

стручног лица са лиценцом 311-одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката високоградње. Из наведених разлога на странама 15. и 18. направљене су 

одговарајуће измене у конкурсној документацији. 

 

           Ово појашњење  и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. 

став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.pozarevac.rs 

  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

 


