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Број: 5.2.-22884                                                             

Дана: 09.09.2016.                                                            

                                                                                     

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде 

и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката 

водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је 

Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.11.2013. 

године, а Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014.као и Одлука о 

признавању квалификација и ажурирању листе кандидата која је донета 

24.11.2014.године. 

 

Дана 06.09.2016. у 10,51 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питање везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

06.09.2016. у 14,50 часова електронским путем потврдио пријем молбе – појашњења. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Наше друштво ... има намеру да конкурише на наредном квалификационом поступку. С 

тим у вези, интересује нас ваш став по следећем питању:  

 

Пошто не поседујемо Велику лиценцу - Решење о испуњености услова за грађење 

објеката (071Г1, 071Г3), намера нам је да конкуришемо у заједничкој понуди са фирмом 

из Црне Горе, која у Црној Гори поседује све потребне лиценце за извођење радова на 

водоводној и канализационој мрежи. 

 

У усменом разговору са Управом за јавне набавке, обавештени смо да је њихово 

мишљење да је довољно приложити лиценцу коју фирма из Црне Горе поседује, али овим 

путем желимо да се свакако унапред консултујемо и са Вама. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 ), Наручилац у законском року доставља одговор подносиоцу пријаве писменим 

путем, а исти ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Закон о јавним набавкама не ограничава учешће страних фирми у поступцима јавних 

набавки. 

 

Међутим, у складу са чланом 150. став 2. Законом о планирању и изградњи, грађење 

објекта, односно извођење радова из члана 133. став 2. овог закона може да врши 

привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар 

за грађење те врсте објеката, односно за извођење те врсте радова, које има запослена 

лица са лиценцом за одговорног извођача радова и одговарајуће стручне резултате.  
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У складу са наведеним, надлежно министарство Републике Србије је донело Правилиник 

о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање 

лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које 

грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и услови 

за одузимање тих лиценци. 

 

С тим у вези, а имајући у виду објекте из члана 133. став 2. Закона о планирању и 

изградњи на којима се изводе радови за потребе Наручиоца, у конкурсној документацији 

се захтева да понуђач, у складу са Законом о планирању и изградњи и пратећим 

Правилником: 

 поседују важеће Решење о испуњености услова за грађење објеката, односно 

извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна покрајина, и то са 

следећим шифрама:     

 

1.- За међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације 

И 071 Г3 – извођење  радова на хидротехничким објектима или 

2.- За постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима преко 15000 становника 

или  капацитета преко 40 л/с  

И 073 Г3 - извођење  радова на хидротехничким објектима 

 

 

На основу свега напред наведеног Комисија за предметни поступак јавне набавке 

обратила се званично путем е-маила: info@gradjevinskedozvole.rs Министарству 

грађевинарства ,саобраћаја и инфтраструктуре која је једина званична институција која 

може да  Одговор на Ваше питање, а истовремено се обратила и Инжењерској Комори 

Србије путем е-маила: info@ingkomora.rs. С обзиром да су нам у наведеном 

Министарству дали објашњење да је њихов рок за одговор на питање минимум 5 дана од 

пријема истог, овим путем Вас обавештавамо да ћемо Вам званичан одговор доставити 

чим добијемо исти од надлежног Министарства. 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С       
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