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Г О Л У Б А Ц 

 

 

У складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама,Наручиоцу се обратило 

заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за Јавну Набавку број:33/2019 –Израда идејних пројеката 

(ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) спољног уређења кат. пар. бр. 6760/1 и 6766 у 

К.О.Голубац ,назив и ознака из Општег речника набавки:- израда пројеката и 

нацрта,процена вредности - 71242000 

 

 

 

  Питање бр. 1 : 
              Увидом у конкурсну тендерску документацију бр. ЈН бр. 33/2019, уочили смо да се у оквиру 

поглавља  Услови за учешће у поступку јавне набавке, као услов кадровског капацитета, захтева од понуђача : 

Да понуђач располаже кључним техничким особљемкоје ће бити 
одговорно за извршење предмета набавке, и тонајмање: 

-једног дипломираногинжењера архитектуреса лиценцом 300, 

Не споримо потребу конкретног ангажовања наведених инжењерских струка. 

Али, како је предмет јавне набавке спољно уређење и озелењавање као део спољног уређења,као 

пројектовање  система за заливање, сматрамо да је на изради таквих пројеката апсолутно неопходно 

учешће инжењера пејзажне архитектуре који поседује лиценцу 373. 

Очекујемо да ћете наше мишљење прихватити као добронамерно и утемељено, као и да ћете у складу с њим 

кориговати и допунити кадровске услове за предметну јавну набавку на следећи начин : 

-једног дипломираногинжењера архитектуреса лиценцом 300 или 
дипломираног инжењера пејзажне архитектуре са лиценцом 

373, 

Opis licence br. 373  (izvor: sajt  Inženjerska komora Srbije): 

  

                     oblikovanje reljefa - nivelisanje terena, komunikacija i rešavanje površinske 
drenaže; 

                     projektovanje vodenih elemenata (veštački potoci, slapovi, vodeni biotopi, fontane i 
sl.); 

                     projektovanje zelenila i izbor vrsta biljaka; 



                     projektovanje sanacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata vrtno-parkovskog i 
prirodnog nasleđa; 

                     projektovanje vrtnih i parkovskih staza i platoa; 

                     projektovanje fudbalskih, golf i drugih travnatih sportskih terena sa drenažnim i 
zalivnim sistemom; 

                     projektovanje malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, objekata za dečiju igru, 
otvorenih mini amfiteatara, stepenica, česmi, ograda, kapija i sl.); 

                     projektovanje sistema za zalivanje zelenila; 

                     projektovanje - dizajn parkovskog i urbanog mobilijara i njegova prostorna i 
funkcionalna organizacija (klupe, žardinjere, kandelabri, oprema za dečiju igru i sl.); 

                     izrada projekata za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih 
deponija. 

 

 

  Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

 

   Комисија за ЈНМВ 33/2019 прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће 

измену конкурсне документације предметне јавне набавке. 

 

      

   Питање бр. 2 : 

 
    Такође нас занима која је процењена вредност ове јавне набавке ? 

 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

  

У складу са чланом 61. Став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац није дужан да 

објави процењену вредност јавне набавке. 

 

   

                                                               Комисија за јавну набавку број 33/2019 
 


