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ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 42/19  
УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА И 

КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама  ("Сл. 
Гласник РС"  број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на захтев заинтересованог лица за 
додатним појашњењима конкурсне документације број ЈН 42/19, који гласи: 
 
1.У одељку "Додатни услов", на страни 14/44 Конкурсне документације тражи се 
достављање копија важећих лиценци радно ангажованих инжењера са копијом потврде 
Инжењерске коморе Србије да је тражена лиценца важећа. 
 
Указујемо да захтев за достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске 
коморе Србије измирио обавезу плаћања чланарине беспредметно и у супротности са 
Законом о планирању и изградњи. Чланом 162 Закона о планирању и изградњи 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 у складу са законом." Дакле, 
чланство у инжењерској комори није услов за издавање лиценце, а чланом 108(с5) Закона 
прописано је да " Личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим 
законом остају на снази, осим ако се стекну услови за њихово одузимање у складу са овим 
законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона". Поседовање или 
непоседовање потврде о плаћеној чланарини Инжњењерској комори Србије више није 
доказ да лиценца јесте или није одузета носиоцу лиценце. 
 
Дакле, постоје већ издате лиценце по измењеном Закону о планирањи и изградњи и 
подзаконским актима, и носиоци тих лиценци нису чланови Инжењерске коморе Србије, 
па самим тим не поседују наведену потврду. Такође, неки носиоци   лиценци које су 
раније издате од стране инжењерске коморе, не желе више да  буду чланови Коморе, те 
такође не поседују потврду иако им је лиценца важећа, и биће уписани у регистар 
лиценци при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 
2.У одељку "Додатни услов", на страни 14/44 Конкурсне документације тражи се 
достављање доказа кадровског капацитета да понуђач поседује два запослена или радно 
ангажована дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 350 или 450, уз додатни 
услов да је један инжењер израдио пројекте или обављао послове стручног 
инвеститорског надзора над: 
изградњом, санацијом, адаптацијом и/или реконструкцијом здравствених објеката јавне 
намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених 
станица, станица за хитну помоћ итд), минимално 3 објекта или пројекта, и 
обављао послове стручног инвеститорског или пројектантског надзора над радовима 
минималне вредности надзираних радова од 200.000.000,00 динара без ПДВ-а. Указујемо 
да је услов за личним референцама пројектанта 
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електротехнике врло специфичан и овим путем молимо Наручиоца да дозволи доказивање 
личних референци из овог услова ангажовањем 3 и више пројектаната, обзиром да ће у случају 
закључења посла Пројектант свакако ангажовати више инжењера електротехнике да би се у 
потпуности обавио уговорен посао. 
 

Дом здравља “Нови Сад” Нови Сад као наручилац даје следећe одговорe: 

1. Наручилац ће прихватити фотокопије личних лиценци без обавезе достављања важећих 
потврда. 

2. Наручилац уважава констатацију да на пројекту мора да учествује тим као надзорни тим 
и услов преформулише на следећи начин: 

- Понуђач мора да има личну референцу да је инжењер са лиценцом 350 или 450 израдио 
пројекте или обављао послове стручног инвеститорског надзора над:                                   
-изградњом, санацијом, адаптацијом и/или реконструкцијом здравствених  објеката јавне 
намене под класификационим бројем 126421 ( Зграде домова здравља, здравствених 
станица, станица за хитну помоћ итд ), минимално 1 објекта или пројекта, и 

- Понуђач мора да има личну референцу да је обављао послове стручног инвеститорског 
или пројектантског надзора над радовима минималне вредности надзираних радова од 
200.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Уз измену да услове може да испуни више лица са личним лиценцама, уместо само једно. 
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