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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 10-6/2020 

Датум: 24.02.2020.год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

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

заинтересовано лице са захтевом за додатним иформацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку број: 6/2020 – Летње одржавање локалних путева и улица у 

општини Голубац за 2020. годину – ознака и назив из општег речника  набавки: 45233141- Радови 

на одржавању путева, са следећим питањем: 

 

 Питање: 

 " ... За доказивање једног од захтева за испуњеност услова везаних за кадровски капацитет - 

да понуђач има у радном односу или може да ангажује по уговорима ван радног односа једног 

дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 412 или 415 или 418, тражено је 

достављање фотокопије личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу 

исте. 

 Према званичном саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Републике Србије (доступно на сајту Министарства), везано за издавање личних лиценци за 

инжењере, архитекте и просторне планере од 08.12.2018.год., издавање нових лиценци више није у 

надлежности Инжењерске коморе Србије већ у надлежности наведеног Министарства, те да лиценце 

које је претходно издала Инжењерска комора Србије остају на снази али да важење лиценци није 

условљено плаћањем годишње чланарине Комори. 

 Самим тим, уплаћена чланарина Комори не представља потврду да је лиценца важећа 

односно да није одузета. 

 Евиденцију о важењу личних лиценци води Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије кроз Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних 

планера. 

 Како формирање обједињеног Регистра лиценцираних инжењера при Министарству још није 

завршено, то је и могућност издавање Уверења о упису у Регистар као и трајање процедуре за 

издавање истог, у овом тренутку неизвесно. 

 Питање: с обзиром на изложену ситуацију, молимо да прецизирате да ли је за испуњеност 

наведеног услова кадровског капацитета прихватљиво достављање само фотокопије личне лиценце 

без потврде Инжењерске коморе Србије јер она више не представља доказ о важењу лиценце? 

 Уколико је ово прихватљиво, сугеришемо да се доказивање овог захтева преиначи и у будућим 

поступцима ЈН које ћете спроводити." 

Наручилац, на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје следећи: 

Одговор: 

  

 Наручилац је размотрио све аспекте овог захтева и навода из истог, те ће на основу тога 

извршити измену конкурсне документације у поглављу V, - Одељак 2. - Упутство како се 

доказује испуњеност услова . 
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