
 

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. 3 

У вези са припремањем понуде  

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

ПИТАЊА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 17/2020 

План генералне регулације - измене и допуне 
Поштовани, 
 
достављамо питања у вези конкурсне документације за ЈН бр. 17/2020. 
1. У Конкурсној документацији, у делу 2. Упутство како се доказује испуњеност 

услова, као услов за Пословни капацитет наведено је да понуђач мора да испуни услове из 
члана 36. Закона о планирању и изградњи. Као доказ за Пословни капацитет, наведено је 
да треба доставити попуњен образац XI који заправо показује референцу понуђача. 

1.1. Питање: Да ли је у питању грешка и да ли треба попуњавати и достављати 
образац XI? 
Одговор: 
Треба попунити и доставити образац XI. 

1.2. Питање: Уколико се тражи доказивање референце понуђача, колико 
усвојених Планова генералне регулације је потребно доставити као тражени услов? 
Одговор: 
Није ограничено, довољан је и један усвојен План генералне регулације. 

2. У делу КД Кадровски капацитет, између осталог је наведено да понуђач мора да 
има ангажована лица са личним лиценцама ИКС 310 и ИКС 311. 

2.1. Питање: Зашто се тражи лиценца 311 када лиценца 310 потпуно покрива лиценцу 311, а 
лиценца 311 се ни у једном сегменту не односи на урбанистичко планирање? Предлажемо 
да овај услов избаците. 
Одговор: 
Остаје лиценца 310, а избацујемо лиценцу 311. 

3. У делу КД доказивање кадровског капацитета, наведено је да треба доставити 
копију личне лиценце са потврдом ИКС. 
Напомињемо да овај захтев није у складу са Законом. У Саопштењу Министарства 
грађевинарства, саобрађаја и Инфраструктуре од 08.12.2018.г, а поводом Измена и допуна 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС 83/18), између осталог стоји: 
Личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом остају на 
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снази осим ако се стекну услови за њихово одузимање у складу са овим законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона. Важење лиценци није условљено 
плаћањем годишње чланарине у Комори. У члану 162. Закона о планирању и изградњи 
(Сл. гласник РС 9/2020), дефинисана је обавеза издавања лиценци као и формирање 
Регистра лиценцираних инжењера на надлежном Министарству. 
3.1. Молба: Молимо Вас, да узмете у обзир горе наведено и да коригујете Конкурсну 
документацију тако што ће те навести да је као доказ потребно доставити: копију личне 
лиценце или Решење Министарства о издавању лиценце, а изоставити достављање потврде 
ИКС. 
Одговор: 
 Доставити: копију личне лиценце или Решење Министарства о издавању лиценце, а 
изоставити достављање потврде ИКС. 
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



 


