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Број: 5.2-29292 

Дана: 23.09.2019. 

 

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

вези са отвореним поступком јавне набавке - Извођење радова на изградњи објеката 

за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона снабдевања јужно од пута IIА реда 119) 

са набавком и уградњом материјала, број 04-И/19, за који је Позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.08.2019. године 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Поштовани, 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку број 04-И/19 на стани 26/123 у 

оквиру кадровског капацитета као доказ испуњености услова тражено је да се за 

дипломиране инг. грађевине доставе форокопије захтеваних важећих лиценци издатих од 

стране Инжењерске коморе РС и фотокопија потврда ИКС да су наведене лиценце 

важеће. 

Питање: 

Да ли ћемо испунити наведени услов уколико за дипломиране грађ. инж. доставимо само 

Решење о издавању лиценце  за одговорне извођаче радова, јер смо у телефонском 

разговору од Министарства добили информацију да издавање лиценце више није 

неопходно, односно да је горе наведено Решење сасвим довољно. 

Образложење:  

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за 

одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног 

извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала 

за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом. 

Дакле, лиценце више не издаје Инжењерска комора РС . 

У званичном обавештењу на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре наведено је да важење лиценци није условљено плаћањем годишње 

чланарине у Комори,  тако да је чланство у комори постало добровољно. 

Дакле, Лиценце су важеће и без Потврде ИКС, те не може бити тражена кумулативно са 

лиценцом, јер лиценца није условљена са чланством у комори. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наведени услов у погледу кадровског капацитета за дипломиране грађевинске инжењере 

биће испуњен уколико се достави само Решење о издавању лиценце за одговорне 

извођаче радова. У складу са саопштењем Министарства, важење лиценци није 

условљено плаћањем годишње чланарине у Комори, те су лиценце важеће и без потврде 

ИКС.                                                        

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 04-И/19                                                                                


