
 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

за јавну набавку број 8/2019 - Пројектно техничка документација Реконструкција 

згрaде општине Трговиште 
 

Поштовани, 

у складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама, а у доброј намери, указујемо 

наручиоцу на недостатке у конкурсној документацији за Јавну набавку бр. 8/2019 

 

Уочавамо и указујемо на следеће: 

 

1. У одељку "Додатни услови", на страни 9/35 Конкурсне документације, тражи се: 

"Доставити за тражене инжењере фотокопије важећих лиценци са потврдом 

Инжењерске коморе Србије да му решењем Суда части иста није одузета". Указујемо 

наручиоцу да је достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске коморе 

Србије измирио обавезу плаћања чланарине беспредметно 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 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 и поседовање 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". Поседовање или непоседовање потврде о плаћеној чланарини 

Инжњењерској комори Србије више није доказ да лиценца јесте или није одузета 

носиоцу лиценце, с обзиром да Инжењерска комора више нити издаје нити одузима 

лиценце инжењерима. 

 

Дакле, постоје већ издате лиценце по измењеном Закону о планирањи и изградњи и 

подзаконским актима, и носиоци тих лиценци нису чланови Инжењерске коморе 

Србије, па самим тим не поседују фамозну потврду. Такође, неки носиоци лиценци које 

су раније издате од стране инжењерске коморе, не желе више да буду чланови Коморе, 

те такође не поседују потврду иако им је лиценца важећа, и биће уписани у регистар 

лиценци при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре неће издавати потврде о 

важењу лиценци, нити се предвиђа постојање таквих потврда у Закону о планирању и 

изградњи и у "Правилнику о полагању стручног испита у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске 

ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, 

архитеката и просторних планера". Лиценцирани инжењери ће бити уписани у регистар 

који се формира при Министарсву и биће могуће добити решење о упису у регистар 

или извршити увид у јавно доступан регистар важећих лиценци инжењера. 

 

Имајући наведено у виду, предлажемо наручиоцу да измени Конкурсну 

документацију и из исте избаци услов прилагања потврде о плаћеној чланарини 

Инжењерској комори Србије. 

 



2. Наслов Конкурсне документације: " Реконструкција згрaде општине Трговиште" и 

предмет јавне набавке " Пројектно техничка документација реконструкција зграде 

општине Трговиште " је у супротности са Пројектним задатком у коме се 

недвосмислено наводи: "Потребно је израдити пројектну документацију за доградњу 

зграде Општине Трговиште у Трговишту". У том смислу, молимо наручиоца да 

дефинише јасно да ли је предмет јавне набавке реконструкција целог објекта Општине 

или само доградња планираног анекса. Ради формирања квалитетне понуде неопходно 

је знати у којој мери је потребно сагледати постојећи објекат Општине и да ли за 

постојећи објекат постоји нека врста техничке документације или је потребно израдити 

и пројекат постојећег објекта у оквиру пројекта доградње који се тражи. 

 

 
ОДГОВОР 

Обавештавамп вас да ће кпнкурсна дпкументација бити измеоена и прпдужен рпк за 

дпставу-птвараое ппнуда. 

 

 

 

                                                                                                              Кпмисија за ЈН 


