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       Додатне информациjе и појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга 

– Израда пројеката за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката 

унутрашњих јединица, ЈНМВ број 15/2020 

 

Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

 

 

Питање: У делу конкурсне документације кадровски капацитет на страни 11 од 37 као 

доказ тражи се - фотокопије важећих инжењерских лиценце за носиоце личних лиценци и 

потврде Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре да су лиценце важеће (не старије од годину дана од дана јавног отварања 

понуда). 

                Указујемо да захтев за достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске 

коморе Србије измирио обавезу плаћања чланарине (тако се потврда заиста зове) 

беспредметно и у супротности са Законом о планирању и изградњи. Чланом 162. Закона 

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". Имајући наведено у виду предлажемо 

наручиоцу да измени Конкурсну документацију и из исте избаци услов прилагања потврде о 

плаћеној чланарини Инжењерске коморе Србије. 

 

Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији у делу IV-2 одредио додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, између осталих и 

услов који се односи на кадровски капацитет, и то: 

      Услов: Да понуђач има радно ангажована лица - дипломиране инжењере одговарајућих 

струка са важећим пројектантским лиценцама, издатим од стране Инжењерске коморе 

Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: 

- једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300 или 301 или 302; 

- једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381 и 

- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350. 



            Докази:  
               - фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, 

(пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање – одговарајући М образац), који 

су оверени у надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених 

радника електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на 

обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у 

јединствену базу Централног регистра; 

              - за радно ангажована лица по уговору о делу, уговору о обављању привремених и 

повремених послова или уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије 

одговарајућих уговора из којих се недвосмислено може утврдити да је лице запослено или 

радно ангажовано код понуђача; 

                - фотокопије важећих инжењерских лиценце за носиоце личних лиценци и потврде 

Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

да су лиценце важеће (не старије од годину дана од дана јавног отварања понуда). 

                  Имајући у виду наведено, обавеза је понуђача да доставе фотокопије захтеваних 

важећих инжењерских лиценци за носиоце личних лиценци, као и потврду Инжењерске 

коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да су 

лиценце важеће (не старију од годину дана од дана јавног отварања понуда). Наручилац ће 

прихватити и понуду понуђача који наведе податке о интернет страници на којој су јавно 

доступни подаци да лиценца није одузета. Наручилац у конкурсној документацији није 

захтевао од понуђача да достави доказ о плаћеној чланарини Инжењерској комори Србије. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


