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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-28/2020-6 
Датум: 02.07.2020. године 
К у л а  
       
Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

за ЈНМВ бр. 19/2020                      
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вердности бр.19/2020, Јавна 
набавка услуга – Израда пројектно техничке документације, спроведе 
поступак набавке мале вредности по партијама (ознака из ОРН: 71240000- 
Архитектонске услуге, инжењерске услуге, услуге урбанистичког планирања и 
пејзажне архитектуре, услуге техничког тестирања и анализа, услуге енергентског 
прегледа и и енергетске услуге), која је објављена на Порталу јавних набавки и 
интерент страници наручиоца 29.06.2020. године, у вези Захтева за додатним 
појашњењима конкурсне документације заинтересованих лица, које смо примили 
путем електронске поште дана 02.07.2020. године у 10:10 часова, дајемо следећи 
одговор: 

 
Питање бр. 1 

Za kadrovski kapacitet tražite: 
- Fotokopiju licence 
- Potvrda Inženjerske komore Srbije ili nadležnog Ministarstva da je licenca važeća. 
 
Jedan od poslova koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 
poverilo Inženjerskoj komori Srbije, pored poslova organizovanja stručnog ispita i 
izdavanja licenci, jeste i vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata  
prostornih planera i Registra licenciranih izvođača. 
Inženjerska komora Srbije je kreirala aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica 
sadržanih u registrima, a detaljne informacije vezane za registre možete pogledati na 
sledećoj Internet stranici: www.ingkomora.rs/registar/ 
 
Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni 
glasnik RS“, broj 9/2020), koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano 
je da se pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje 
stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog 
zakona, stiče upisom aktivnog statusa u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i 
prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, na osnovu važeće polise osiguranja 
od profesionalne odgovornosti. 
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Pretragu registra možete uraditi na sledećem linku: 
 
http://www.ingkomora.rs/clanovi/registar_pretraga.php 
 
Iz tog razloga je potrebno da izostavite Licence i Potvrde da je licenca važeća kao 
dokaz kadrovskog kapaciteta. 

Одговор бр. 1 

У конкурсној документацији у Поглављу III на страни 22/51 у претпоследњем ставу  
стоји следеће: „Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, 
понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ“. 

Наручилац ће прихватити сваки документ којим се може доказати тражени услов 
као и изјаву ако је документ јавно доступан. 

У складу са чланом 79 став 5 и 6 понуђач није дужан да доставља доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али да наведе који су 
то докази.  

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.  

 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                       Биљана Шљукић с.р. 

  
 


