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 ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 1.2.2./2019 - УСЛУГЕ : 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

1. На основу члана 63.Закона о јавним набавкама( "Сл.гласник РС" број 

124/2012,14/2015,68/2015),у поступку јавне набавке број 1.2.2./2019 наручиоца Млекарске школе 

са домом ученика “Др Обрен Пејић “ у Пироту, заинтересовани понуђач је доставио захтев за 

додатним појашњењем број 05-1228/1 од 07.11.2019.год: 

Увидом у конкурсну документацију за ЈН 1.2.2/2019 која за предмет има израду пројектне 

документације , а ради припремања прихватљиве понуде, као заинтересовани понуђач указујемо 

Наручиоцу на уочени недостатак у конкурсној документацији.  

Наиме, на страни 9/30 и 10/30 конкурсне документације прописани су додатни услови и 

начин доказивања додатних услова. Одмах након тога стоји да се испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке доказује достављањем Изјаве, којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ( дакле обавезних и додатних услова ) Закона 

дефинисане ове конкурсне документације.  

Како конкурсна документација није усаглашена у овом делу и доводи у дилему понуђача 

молимо Вас да исту усагласите и пропишете начин доказивања додатних услова: достављањем 

Изјаве или на начин прописан конкурсном документацијом. 

Такође, желимо да Вам скренемо пажњу да је захтев за је за лиценциране инжењере потребно 

доставити осим копије личне лиценце и потврду ИКС о важењу лиценце беспредметан 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 

идговорног 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. ст. 5. 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 подзаконнским актима донетим на 

основу овог закона" Постоје већ издата решења о издавању лиценци по основу измењеног закона 

о планирању и изградњи од стране министарства и носиоци ових лиценци уколико нису чланоци 



инжењерске коморе нису у могућности да добију потврду о плаћеној чланарини а сама потврда не 

доказује важност лиценце.  

Имајући наведено у виду, предлажено Наручиоцу да измени Конкурсну документацију и из 

исте избаци услов прилагања потврде Инжењерске коморе Србије. 

 

2. Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" из Пирота као наручилац у 

поступку јавне набавке услуга - израда пројектне документације,број 1.2.2./2019, даје појашњење: 

 

Биће извршена измена конкурсне документације . 

 

Комисија за јавну набавку бр.1.2.2./2019 

 


