
oduzeta (potvrda mora biti važeća na dan otvaranja ponuda i overena ličnim potpisom IKS). 

 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 17/2020 сачинила је  

Додатне информације бр. 1 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Услуге – ПГР измене и допуне , ЈН бр.17/2020  
 

 
 
Predmet: Zahtev za izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za podnošenje 
ponuda,JAVNA NABAVKA Usluge - PGR izmene i dopune -postupak javne 
nabavke male vrednostiBROJ JAVNE NABAVKE 17/2020 u skladu sa članom 63 
Zakona o javnim nabavkama. 

Pitanje 1: 

Kao dokaz za dodatni uslov, za kadrovski kapacitete navodite: 

- kopije lične licence sa potvrdom Inženjerske komore Srbije da je navedeni nosilac 
licence član Inženjerske komore Srbije i da mu odlukom Suda časti izdata licenca nije 

Ne postoje potvrde o važnosti licenci. 

Odlukom Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture od 6. novembra 2018. 
(https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem- licenci-za-
inzhenjere-arhitekte-i-prostorne) važenje licenci nije uslovljeno plaćanjem godišnje članarine 
u Komori. Samim tim licencirani inženjeri nisu u obavezi da dostavljaju važeću potvrdu o 
plaćenoj članarini Inženjerskoj komori. Takodje licence sada izdaje Ministarstvo 
građevine, saobraćaja i infrastrukture i za njih ne postoje potvrde. Potrebno je uskladiti 
konkursnu dokumentaciju sa Odlukom i izostaviti dostavljanje potvrda o važenju licenci 
izdatih od strane IKS kao uslov dokazivanja kadrovskog kapaciteta. 

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne


Pitanje 2: 
Za tehnički kapacitet tražite između ostalog 
-Minimum 3 legalna Office paketa 

Postoji Open office paket koji je besplatan i za koga ne postoji licenca. Iz tog 
razloga zahtevamo da izostavite ovaj uslov jer nema potrebe da ponudjace 
izlažete bespotrebnom trosku. 
 
 
Одговори: 
 
Поштовани обавештавамо Вас да ће поводом ваших питања бити извршена одговарајућа 
исправка конкурсне документације и продужиће се рок за подношење понуда за јавну 
набавку -Услуге – ПГР измене и допуне  , ЈН бр.17/2020. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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