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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 68/2019 (1.2.69 у 

Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 68/2019 

(1.2.69 у Плану јавних набавки) - Израда пројектне документације за израду приступне саобраћајнице 

са прикључцима трансфер станице и рециклажног центра у Пожаревцу, ОРН 71322000-услуге техничког 

пројектовања у грађевинарству,  је  наручиоцу доставило  писани захтев путем e-mail-а дана 26.09.2019. 

године у 10,05 часова, којим тражи  одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Обавезан услов који сте поставили је непотпун. 

 

 4. Лиценца надлежног Министарства за израду техничке документације и грађење објекта за које 

дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства и то: пројектовање саобраћајница 

за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и собраћајне прикључке на ове путеве и 

граничне пpелазе (P131 G2).   

  

Молимо Вас да допуните овај услов, јер како је обавезно поседовање лиценце P131 G2, исто тако је 

подједнако обавезно поседовање лиценце P131S1 за израду пројектно техничке документације,  а која 

се односи на државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове 

путеве и граничне прелазе.  

 

У том случају потребно је да стоји: 

 

да поседује Решење о испуњености услова за израду техничке документације за објекте  за које 

грађевинску дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина, а које у себи садржи следеће 

лиценце, и то:  

 

- P131 G2 – пројекти саобраћајница за државене путеве првог и другог реда, путне објекте и 

саобраћајне прикључке на ове путевеи граничне прелазе , и  

- P131S1 – пројекти саобраћаја и собраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог 

реда, путне објкте и саобраћајне прикључке на ове путеве  и граничне прелазе. 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће допуну конкурсне документације у 

делу који се односи на важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке.. 

 

           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 

 


