
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-35/2019-12/7 

Датум: 04. новембар 2019. године 

Б е о г р а д 

         

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СМЕШТАЈНО-

ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НИШУ- 

редни број 25/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 31. 

октобра  2019. године у 16.16 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, у вези конкурсне документације за јавну набавку  редни број 25 /2019, 

молимо Вас за следеће појашњење: 

На страни 15. конкурсне документације, у за доказивање кадровског капацитета, 

потребно је да се за све тражене лиценце приложе и : ”потврде ИКС-а да су све лиценце 

ВАЖЕЋЕ 

Питање 1: 

На основу Закона изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ( Службени 

гласник РС број 83 од 29.10.2018.) у члановима који се тичу Лиценци ИКС-а (161-166 ) 

, стоји да је издавање нових лиценци као и формирање регистра лиценцираних инжењера 

у потуности обавеза надлежног Министарства тј. ” Личне и остале лиценце које су издате 

са до сада важећим законом остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово 

одузимање у складу са законима и подзаконским актима донетим на основу њега. 

Важност лиценци није условљена плаћањем годишње чланарине у Комори. ” 

Како се на основу важеће законске регулативе сматра да су лиценце које су већ издате 

— важеће, молимо Вас да још једном размотрите обавезу понудача да поред фотокопија 

лиценци доставља и фотокопије потврда ИКС-а, јер се потврдама ИКС-а висе не доказује 

важност лиценци. Обзиром да надлежно Министарство не издаје документ којм се 

потврђује важност издатих лиценци да ли ћете с тим у вези изменити конкурсну 

документацију ? 

 

1.Одговор Комисије:  

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 



2.Питање заинтересованог лица: 

У вези тражених Образаца информације о мери јавне опомене суда части ИКС-а , такође 

вас молимо да размотрите обавезу достављања поменутих образаца јер на основу горе 

поменутих измена Закона о планирању И изградњи , Министарство води регистар 

лиценцираних инжењера са подацима о ” датуму издавања односно одузимања лиценце  

( члан 162.) 

 

2.Одговор Комисије:  

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

Горица Јовановић, грађевински техничар;  

Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевинарства; 

Јадранка Савић, дипломирани правник 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


