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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке - Израда пројектно-техничке документације за акустику 

са сценском архитектуром, сценском техником и технологијом и медијима 

система, шифра: ОП-33/2019 
 

Наручилац је дана 05.12.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - Израда пројектно-техничке документације за 

акустику са сценском архитектуром, сценском техником и технологијом и медијима 

система, шифра: ОП-33/2019 у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање 1: Јављам се у вези са расписом јавне набавке Израда пројектно-техничке 

документације за акустику са сценском архитектуром, сценском техником и 

технологијом и медијима система, шифра: ОП-33/2019. 

 

Као представник заинтересованог понуђача имамо питање које се односи на 

тражене лиценце пројектаната, тачније лиценцу бр. 310 (дипломирани грађевински 

инжењер - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње). 

 

Да ли је могуће да приложимо дипломираних грађевинских инжењера који имају 

лиценце бр. 310 и 311 (Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње) пошто су оне сродне? 

 

Питање 2: Као представник заинтересованог понуђача имамо питање које се 

односи на тражене лиценце одговорних пројектаната, тачније доказе - тачку 4.3 у којој 

стоји да је потребно доставити фотокопије потврда о важењу лиценци Инжењерске 

коморе Србије или надлежног министарства. 

 

Како се у : Правилник о полагању стручног испита у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске 

ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, 

архитеката и просторних планера ("Службени гласник РС", бр. 51/2019 од 19.7.2019. 

године). 

http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/download/20190731_PRAVILNIK_o_polaganju_st

rucnog_ispita_izdavanju_i_oduzimanju_licenci_i_registru_sa_PRILOZIMA.pdf, нигде не 

наводи да је као услов за издавање лиценце одговорног пројектанта (члан 24.) или 

http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/download/20190731_PRAVILNIK_o_polaganju_strucnog_ispita_izdavanju_i_oduzimanju_licenci_i_registru_sa_PRILOZIMA.pdf
http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/download/20190731_PRAVILNIK_o_polaganju_strucnog_ispita_izdavanju_i_oduzimanju_licenci_i_registru_sa_PRILOZIMA.pdf


продужавање лиценце (члан 30.) потребно платити годишњу чланарину, да ли је могуће 

да доставимо одређен број лиценци без фотокопија о важењу? 

 

Свакако, све лиценце које доставимо су лиценце одговорних пројектаната који су 

уписани у званични регистар Инжењерске коморе и важеће у складу са најновијим 

Правилником. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 06.12.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Уколико се овим питањем мислило да ли ће Наручилац прихватити лиценцу 

311 уместо лиценце 310, а с обзиром на сродност лиценци, Наручилац ће прихватити 

лиценцу 311. 

Одговор 2: У складу са  мишљењем  надлежног Министарства, које је прописало да је 

плаћање чланарине за добровољној бази, фотокопија о важењу истих, није потребна, 

односно, не мора бити достављена уз понуду. 

 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
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