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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1010/18-015/3 

07.12.2018. године 

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 79/2018 

(1.3.98 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН ОП 79/2018 (1.3.98 у Плану јавних набавки) – Радови: Изградња трансфер станице и 

рециклажног центра, ОРН 45232470– Станице за претовар отпада, доставило је наручиоцу 

писани захтев путем e-mail-а дана 07.12.2018. године у 12,14 часова, којим тражи  одговор на 

следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

1. Анализом описа делатности за одређене лиценце Инжењерске коморе Србије, као и 

Пројектног задатка који је саставни део ове Конкурсне документације, није јасно зашто се 

инсистира на лиценцама 313, 332, 351, 432 или 451? Лиценца 313 се не разликује од лиценце 

314 осим што прву може да добије инжењер који је дипломирао у Нишу, а 314 инжењери са 

стеченим образовањем у Београду или Новом Саду. Такође, не може се закључити да у склопу 

овог пројекта постоји нешто што може да ради искључиво инжењер са лиценцом 332 или 351, 

а не може нпр. 330 или 350. Са друге стране, с обзиром да се предвиђа пројектовање 

конструкције за халу, не захтева се лиценца 310, док се за извођење тражи 410. Исто важи и за 

лиценцу 315 која није потребна и односи се на саобраћајнице, а тражи се 415. Како је могуће 

да се тражи лиценца за извођење неког дела објекта, а за пројектовање она не треба? На овај 

начин се врши фаворизовање одређених понуђача што је у супротности са Законом о јавним 

набавкама.  
Молимо вас да детаљно образложите захтеве из Конкурсне документације за лиценцама ИКС. 

 

            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: 

 

Наручилац је приликом дефинисања услова који се односи на лиценце 313 и 314 

начинио ненамерну грешку што се види и из самог описа лиценце. Када су у питању лиценце 

332 и 351, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и дозволити алтернативно 

подношење лиценци 330 и 350. 

Наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације акценат ставио на 

извођење радова и из наведеног разлога прецизније одредио лиценце одговорних извођача 

радова. У овој фази поступка наручилац сматра да не треба додавати нове услове за учешће у 

поступку јавне набавке јер ће у сваком случају изабрани понуђач морати да поступа у складу 

са важећим позитивним прописима у фази реализације уговора. 
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У циљу обезбеђивања основних начела Закона о јавним набавкама наручилац је 

извршио одговарајуће измене конкурсне документације у делу одређивања услова у погледу 

довољног кадровског капацитета. 
 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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/

