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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга израда пројектно-техничке документације за 

објекте над којима ће се изводити инвестициони, капитални и други радови, 

шифра: ОП-34/2019 

 

 

Наручилац је дана 20.11.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку јавне набавке услуга – израда пројектно-техничке 

документације за објекте над којима ће се изводити инвестициони, капитални и други 

радови, шифра: ОП-34/2019, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питањa:  

Прегледом тендерске документације за израду пројектно-техничке документације 

за објекте над којима ће се изводити инвестициони, капитални и други радови уочили 

смо неке елементе за које нам треба додатно појашњење. 

На страни 6. конкурсне документације у тачки 3.1.3. тражи се као услов кадровског 

капацитета дипл. грађ. инж. са лиценцом 310. 

Питање број 1: Да ли је прихватљива лиценца 311 уместо 310? 

Такође на страни 6. конкурсне документације тражи се достављење фотокопије потврда 

о важењу лиценци Инжењерске коморе Србије или надлежног министарства. 

Инжењерска комора Србије (ИКС) издаје потврде о плаћеној чланарини а важење 

лиценце није условљено измирењем исте. Став Министарства грађевинсарства, 

саобраћаја и инфраструктуре о овоме се налази на следећем линку: 

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-

licenci-zainzhenjere-arhitekte-i-prostorne 

Питање број 2: Да ли је неопходно доставити потврде ИКС-а? 

Питање број 3. Према конкурсној документацији рок за извршење услуга не може бити 

дужи од 30 дана од дана достављања радног налога од стране наручиоца. Нигде у 

документацији па ни у моделу уговора не пише које подлоге прибавља наручиоц и да ли 

су саставни део радног налога. Такође, како се рачуна време за извршење за пројекте где 

је потребно прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу обзиром да понуђач не 

може имати утицај на рад надлежних предузећа и градских управа? 

Питање број 4: Да ли наручилац спроводи процедуре кроз ЦЕОП или понуђач? 

На странама 22 – 26. конкурсне документације у табели VIII Образац структуре цене има 

неколико нејасноћа: 

• према јавно доступним подацима Катастра објектима у Змај Јовиној улици 3 и 22 је 

очигледно пермутована површина 



• за КЦ Руменка се уз ПГД тражи Главни пројекат заштите од пожара уместо Елабората. 

Да ли постоји посебан разлог или је грешка у питању? 

• за исти објекат се уз пројекат грејања тражи пројекат припремних радова али није јасно 

шта припремни радови обухватају обзиром да је исказана грејна површина објекта. 

• за Дом пензионера у Каћу за позиције 3.8 и 3.11 нису дате ни мерне јединице ни 

количине а за позицију 2.14 недостаје количина 

• такође за Дом пензионера у Каћу није јасно какво је грејање планирано јер се у тачкама 

2.16, 3.8 и 3.11 спомиње топлотна подстаница иако у Каћу нема даљинског система 

грејања. Да ли ће грејање бити даљинско или на гас или нешто треће? 

Молим одговоре на питања и појашњења. 

 

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 21.11.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Наручилац ће поред лиценце 310, прихватити и лиценцу 311. 

Одговор 2: Наручилац изјављује да потврда о важењу лиценце није потребна, те да ће 

сачинити пречишћен текст конкурсне документације. 

Одговор 3: У вези рока, односно како се рачуна време за извршење за пројекте где је 

потребно прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу, период од дана 

подношења захтева за локацијске услуге и грађевинску дозволу па до момента добијања 

исте, не улази у рок за извршење. 

Одговор 4: Пројектант односно понуђач спроводи процедуре кроз ЦЕОП. 

Одговор 5: за КЦ Руменка је потребан Елаборат уместо Главног пројекта заштите од 

пожара. Такође, пројекат припремних радова није потребан. За објекте у Змај Јовиној 

улици 3 и 22 јесте пермутована површина и биће измењена у пречишћеном тексту 

конкурсне документације. За Дом пензионера у Каћу за позиције 3.8 и 3.11 и 2.14 биће 

унете мерне јединице и количине, кроз пречишћени текст конкурсне документације, 

настале услед техничке грешке. За Дом пензионера у Каћу, предвиђено је грејање на гас. 

  

Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације са усвојеним 

примедбама. 

 

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.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-34/2019 

 


