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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

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

81/2018 ( 1.2.112  у Плану јавних набавки) 

 

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН ОП 81/2018 ( 1.2.112  у Плану јавних набавки) Услуге:  Израда пројектне 

документације фекалне и кишне канализације, ОРН 71320000– услуге техничког 

пројектовања ., доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.12.2018., 

године, којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1 : 

 

На страни 12  конкурсне документације за ЈН бр. 81/2018. у тачки 4.2. 

Додатни услови за учешће у поступку, у подтачки 4.2.2. о кадровском 

капацитету понуђача  стоји: 
 

- за партију 1. Минимално два одговорна пројектанта са лиценцом бр. 313 

или 314. 
 

- за партију 2. Минимално два одговорна пројектанта са лиценцом бр. 313 

или 314. 
 

У наставку  стоји Напомена:  "Понуђачи који достављају понуду  за обе 

партије, исти одговорни пројектанти могу  

учествовати у обе партије". 
 
 

Биро за пројектовање, по овом  конкурсу хоће да поднесе понуду  само за једну 

партију. Техничку документацију потписује само један одговорни пројектант са 

лиценцом 313 или 314.  У складу са тим, није нам јасно: треба ли наш Биро у 

понуди за једну партију, да достави лиценцу са уверењем о њеном важењу, за два  

или само за једног одговорног пројектанта. Можда је наше питање сувишно,  ако 

сте као у напомени прописали да два одговорна пројектанта раде две различите 

техничке документације.  Значи један одговорни пројектант ради партију 1. а 

други  партију 2. 
 

 

 

 

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) наручилац даје следећи: 

 

 



 

ОДГОВОР 1: 

 

Наручилац је тражио услов  

Минимално два одговорна пројектанта са лиценцом бр. 314 или 313 за сваку партију 

понаособ 
У напомени стоји Понуђачи који достављају понуду за обе партије, исти одговорни 

пројектанти могу учествовати у обе партије, што значи , два иста одговорна пројектанта 

могу учествовати за партију 1 и  за партију 2 . 

У складу са тим, понуђач који доставља понуду само за једну партију, треба да достави 

лиценцу са уверењем о њеном важењу, за два  одговорна пројектанта са лиценцом бр. 

314 или 313. 

 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

http://www.pozarevac.rs/

