
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Комисија за јавну набавку, Број: 404-43/2020-II-5 

Дана:19.06.2020. године 

 
У складу са чланом 63. став 2.и3. Закона о јавним набавкама, а на основу електронског 

дописа заинтересованог понуђача од дана: 18.06.2020. године прилажемо одговор на 

постављено питање: 

 
 
ПИТАЊЕ БР.1: 

За кадровски капацитет тражите: 

- копију потврде Инжењерске Kоморе Србије да су захтеване лиценце важеће. 

Не постоје потврде о важности лиценци. Постоје потврде о плаћеној чланарини 

Инжењерској комори Србије. 

Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6. новембра 2018. 

 ( https://www.mgsi.gov.rs-cir-aktuelnosti-saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-

licenci-za/inzjhenjere/arhitekte/iprostorne) важење лиценци није условљено плаћањем 

годишње чланарине у Kомори. 

Самим тим лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о 

плаћеној чланарини Инжењерској комори. 

Такође за лиценце које је издало Министарство грађевине, саобраћаја и 

инфраструктуре не постоје потврде и не постоје печати. 

Потребно је ускладити конкурсну документацију са Одлуком и изоставити достављање 

потврда о важењу лиценци издатих од стране ИKС. 

Лиценце инжењера које је издала Инжењерска комора Србије су јавно доступни 

документ и могу се проверити на сајту http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php 

 

ПИТАЊЕ БР.2: 

„Рок за подношење понуда је 27.06.2020. године до 9.00 часова. 

Отварање понуда вршиће се 27.06.2020. године у 11:00 часова, у просторијама 

Општинске управе у Сремским Kарловцима канцеларија бр.27. на другом спрату.“ 

27.06.2020. је субота, нерадни дан. Из тог разлога потребно је променити рок за 

подношење понуда и датум отварања понуда на први следећи радни дан, што је 

понедељак 29.06.2020. 

 

ПИТАЊЕ БР.3 

„Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

ДОKАЗ: А) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности која треба да 

буде издата након објављивања позива за подношење понуда.“ 

Ови подаци су јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/ph.html из тог разлога тражимо да се 

Потврда/уверење Народне банке Србије о броју дана неликвидности изостави као 

доказ. 

 

 

 

 

https://www.mgsi.gov.rs-cir-aktuelnosti-saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za/inzjhenjere/arhitekte/iprostorne
https://www.mgsi.gov.rs-cir-aktuelnosti-saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za/inzjhenjere/arhitekte/iprostorne


ОДГОВОР бр.1: 

Наручилац је приликом израде конкурсне документације у делу кадровски капацитет 

тражио копије личних лиценци 370 одговорног пројектанта, и копију потврде 

инжињерске коморе србије да су  лиценце важеће.  

Важећом лиценцом Наручилац подазумева и тражи да лице које је ангажовано код 

потенцијалног понуђача по било ком основу сходно члану 197 до 202 закона о раду 

,поседује  лиценцу за одговарајућу стручну,односно ужу стручну област у складу са 

законом, те да му лиценца није одузета од стране суда части или суспендована. 

У даљем питању заинтересовани понуђач наводи да су лиценце инжињера јавно 

доступни документи и да се могу проверити на сајту Инжењерске коморе 

Србије(http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php). 

 У члан 79. Став.6 закона о јавним набавкама стоји  “Наручилац не може одбити  као 

неприхватљиву,понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом,ако је понуђач,навео у понуди интернет страницу на којој 

су тражени подаци јавно доступни“. 

Имајући у виду предходно наведено Наручилац је приликом израде конкурсне 

документације у делу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА страна 16/36 до 19/36 и навео, да да неће одбити понуду као неприхватљиву 

уколико понуђач не достави тражени доказ,него наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Из предходно наведеног Наручилац неће вршити измене Конкурсне документације у 

овом делу. 

 

ОДГОВОР бр.2: 

Комисија за спровођење јавне набавке  захваљује се заинетесованом понуђачу ,на 

указаној грешци. 

Наручилц ће извршити измене у конкурсној документацији и продужити рок за 

подношење поонуда. 

 

ОДГОВОР бр.3: 

Наручилац ће поступати у складу са условима из конкурсне документације и у складу 

са чланом 79. Став 6., те сходно томе у овом делу неће мењати конкурсну 

документацију. 
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