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К њ а ж е в а ц 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 31/2-19 од 26.02.2019. године, Комисија за јавну набавку 

припремила је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-2/2019-02, 

- Партерно уређење простора око стамбених зграда у ул. 9-е бригаде - 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

18.03.2019. године у 15,00 часова. 

 

Питање заинтересованог лица: 

У конкурсној документацији наводи се:  

2) да има довољан кадровски капацитет, односно:  

-за Партију 1 - Асфалтерски радови, минимум једног дипломираног грађевинског 

инжењера са лиценцом 412 или 415, или грађевинског инжењера са лиценцом 812, 

који ће од стране понуђача бити одређен за одговорног извођача радова.  

-за Партију 2 - Партерно уређење простора између стамбених зграда, за 

извођење грађевинских радова - минимум једног дипломираног грађевинског 

инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412, који ће од стране понуђача бити 

одређен за одговорног извођача радова, за извођење радова на хидротехничким 

инсталацијама - минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са 

лиценцом 413 или 414, који ће од стране понуђача бити одређен за одговорног 

извођача радова и за извођење радова на електроенергеским инсталацијама - 

минимум једног дипломираног инжењера  електротехнике са лиценцом 450, који ће 

од стране понуђача бити одређен за одговорног извођача радова.  

Одговорни извођач радова може бити у сталном радном односу или ангажован 

уговором.  

Доказ: Фотокопија личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије са  

потврдом о важењу лиценце коју такође издаје Инжењерска коморе Србије.  

 



Питање: Закон о планирању и изградњи (Службени Гласник РС бр.83/2018), који је 

ступио на снагу 06.11.2018. године, искључује продужавање важности личних 

лиценци. После тог датума непостоји могућност издавања потврде од стране 

Инжењерске  коморе Србије. Коју потврду да доставимо као доказ који наводите? 

 

Одговор Комисије: 

 

Чланом 84 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“ бр 83/2018) прописано је да лиценцу за одговорног планера, 

одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, 

решењем издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, просторног 

планирања и урбанизма које води и регистар лиценцираних инжењера, архитеката 

и просторних планера. Чланом 108 истог закона предвиђено је да ће се сматрати 

да су сва лица,  која до дана ступања на снагу овог закона имају важећу лиценцу 

издату од стране Коморе,  уписана у регистар из члана 84. овог закона. 

Обзиром на претходно наведено и чињеницу да министарство надлежно за 
послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма још увек није увело 
регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера, Инжењерска 
комора Србије и даље издаје потврде о важењу лиценци коју је потребно да 
доставите као доказ о испуњености траженог  кадровског капацитета. 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 


