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08/3 бр. 404-2-32/19-7 
12.02.2020. године 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге израде 
пројектно – техничке документације и услуге техничке подршке у управљању објектима 
за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-33. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 11.02.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-2-32/19-6, дана 11.02.2020. 
 
 
 
Питање: 
Као доказ за додатни услов за кадровски капацитет наводите: 
„Изјава (Образац 1/2) уз коју понуђач доставља копије личних лиценци са потврдом ИКС да су 
исте важеће или коначно Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, издато по захтевима који су поднети Министарству почев од 06.11.2018“. 
 
Лиценце инжењера које је издала Инжењерска комора Србије су јавно доступни документ и 
могу се проверити на сајту http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php. 
 
Одликом Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 06.11.2018. 
(https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjemlicenci-za-
inzhenjere-arhitekte-i-prostorne) важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине 
у Комори. Самим тим лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о 
плаћеној чланарини Инжењерској комори. 
 
Потребно је ускладити конкурсну документацију са Одлуком о изостави достављања потврда о 
важењу лиценци издатих од стране ИКС као услов доказивања кадровског капацитета. 
 
 
Одговор Наручиоца: 
На страни 10/40 КД Наручилац је као доказ кадровског капацитета прописао достављање 
минималног броја захтеваних лиценци са потврдом ИКС да су исте важеће (за лиценце које је 
издала ИКС), не као доказ (потврду) о плаћеној чланарини, будући да важење лиценци није 
условљено плаћањем годишње чланарине Комори, нити је чланство у Комори обавезно, већ 
као доказ да су исте важеће, односно да нису суспендоване или одузете, или да нису у статусу 
професионалног мировања.  
 
Будући да се лица са стеченим лиценцама (издатим од ИКС) по претходно важећим прописима 
сматрају уписаним у Регистар који води Министарство, то су и подаци о важности и статусу 
достављених лиценци јавно доступни и Наручилац може утврдити да су исте важеће (нису 
суспендоване/одузете) и активне (нису у статусу професионалног мировања). 
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Имајући у виду наведено, Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не 
садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, што је и прописано КД, на страни 
10/40, Подлавља 5, под тачком 5.4 - Начин достављања доказа о испуњености услова. 
 
 
 
Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације. 
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 18.02.2020, до 10.00. 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

___________________ 
Бојан Попадић 
 
____________________ 
Стефан Стојковић 
 
____________________ 
Татијана Хумо 

 
        ____________________ 

Јована Стефановић 
 
        ____________________ 
        Бобан Петковић 
Сагласни: 
 
_________________ 
Немања Фирићаски 
 
_________________ 
Љиљана Марковић 
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