
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска управа општине Апатин 

Деловодни број:  404-535/2019-IV 

Датум: 20.12.2019. 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015, 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац - Општинска управа општине Апатин  

објављује: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА   

Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића 

„Љубичица“ у Сонти  

ЈН 55/2019 

 

Сагласно члану 63. став 2. ЗЈН, Заинтересовано лице је дана 18.12.2019. године електронским путем, 

упутило захтев Наручиоцу за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда у 

насловљеном поступку јавне набавке услуга бр. 55/2019., како следи: 

 

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА: 

 

Поштована/Поштовани, 

 

Замолили би Вас за следећа појашњења конкурсне документације за ЈН 55/2019: 

 

- Да ли поседујете архивски пројекат у електронској или папирној форми? 

- Да ли је неопходно да се уз личне лиценце одговорних пројектаната прилажу и потврде о важењу истих 

узимајући у обзир да члан 162. Закона о планирању и изградњи прописује да лиценцу за одговорне 

пројектанте и одговорне извођаче радова издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства у 

складу са законом, из чега произилази  да чланство у Инжењерској комори Србије више није услов за 

издавање лиценце. Такође узимајући у обзир члан 108. ст.5. Закона који прописује да „Личне и остале 

лиценце  које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим ако се не стекну 

услови за њихово одузимање“ произилази да престаје потреба за поседовањем потврде Инжењерске 

коморе Србије о важењу лиценци одговорних пројектаната и одговорних извођача радова.“ 

  

ОДГОВОР  НАРУЧИОЦА: 

 

-Не поседујемо архивски пројекат ни у електронској нити у папирној форми. Постоји могућност да 

постоји нешто у Архиву у Сомбору. 

- Није неопходно да се уз личне лиценце одговорних пројектаната прилажу и потврде о важењу истих 

узимајући у обзир да члан 162. Закона о планирању и изградњи прописује да лиценцу за одговорне 

пројектанте и одговорне извођаче радова издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства у 

складу са законом, из чега произилази  да чланство у Инжењерској комори Србије више није услов за 

издавање лиценце. Такође узимајући у обзир члан 108. ст.5. Закона који прописује да „Личне и остале 

лиценце  које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим ако се не стекну 

услови за њихово одузимање“ произилази да престаје потреба за поседовањем потврде Инжењерске 

коморе Србије о важењу лиценци одговорних пројектаната и одговорних извођача радова 

 

У смислу свега наведеног, Наручилац сматра да је дао јасан одговор на питања заинтересованом 

лицу, тј. да је појаснио своју конкурсну документацију, и да ћемо извршити измену исте. 

 

Комисија за јавне набавке 


