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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 15/2020 

(1.2.80 у Плану јавних набавки) 

 

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

15/2020 (1.2.80 у Плану јавних набавки)- Идејни пројекат и пројекат за извођење радова на  

адаптацији, санацији и реконструкцији објеката Дома здравља у Пожаревцу, ОРН 71242000– 

израда пројекта и нацрта, процена трошкова, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 01.04.2020. године у 11,35 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Поштовани , у погледу кадровског капацитета тражили сте инжењера са лиценцом 310 

-одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње,нискоградње и 

хидроградње, 

па је наше питање да ли уместо лиценце 310, може да се приложи лиценца 301 -одговорни 

пројектант конструкција високоградње- из разлога што лиценца 301 покрива области 

пројектног задатка у предметној јавној набавци. 

Друго питање је да ли један инжењер може да буде носилац посла са више лиценци или не? 

Треће питање је да ли је неопходан обилазак локације из разлога што је тренутно уведено 

ванредно стање због Corona virusa? 

 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

 

ОДГОВОР: 

 

1. Узимајући у обзир чињеницу да је предмет јавне набавке израда Идејног пројекта и 

пројекта за извођење радова на  адаптацији, санацији и реконструкцији објеката Дома 

здравља у Пожаревцу, за наручиоца је прихватљиво је радно ангажовање стручног лица са 

лиценцом 301- одговорни пројектант конструкција објеката високоградње. Из наведених 

разлога на странама 15. и 18. направљене су одговарајуће измене у конкурсној 

документацији. 

2. Једна инжењер може поседовати и више лиценци. 

3. Обилазак локације није обавеза већ могућност која стоји на располагању заинтересованим 

лицима у циљу припремања одговарајуће понуде.  

 

           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 

 


