
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-121/2019-VIII 
 Дана: 03.05.2019. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-121/2019-VIII 
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта Дома 

здравља - 
 

 
 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 

У конкурсној документацији, у делу - Услови за учешће у поступку јавне набавке, 
ДОДАТАНИ УСЛОВИ, КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, на страни 28, је наведено 
следеће: 
 
Да понуђач за све време трајања уговора о јавној набавци има 5 (пет) запослених 
лица у складу са Законом о раду, а минимум са следећим квалификацијама: 
 један дипломирани инжењер 
архитектуре са лиценцом 
одговорног пројектранта 300 

 један дипломирани 
грађевински иижењер са 
лиценцом одговорног 
пројектанта 310 или 311 
 један дипломирани 
грађевински инжењер са 
лиценцом одговорног 
пројектанта 314 
 један дипломирани 
грађевински инжењер са 
лиценцом одговорног 
пројектанта 312 



 један дипломирани машински 
инжењера са лиценцом 
одговорног пројектанта 330 
 један дипломирани електро 
инжењера са лиценцом 
одговорног пројектанта 350 
 један дипломирани електро 
инжењер са лиценцом 
одговорног пројектанта 353 
 један дипломирани инжењер 
са лиценцом 381 
Најмање 1 лице са 
лиценцом(уверењем од МУП-а о 
положеном стручном испиту и 
лиценце из области заштите од 
пожара) типа А за израду пројеката 
заштите од пожара,у складу са 
законом о заштити од пожара 
(СЛ:гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15) и 
важећим Правилником о полагању стручног испита и условима за 
добијање лиценце и овлашћења за 
израду главног пројекта заштите од 
пожара и посебних система заштите 
од пожара ( Сл.Гласник РС“ бр 21/12 
и 87/13.) 
 
Када се саберу сва лица тражена конкурсном документацијом, има их 9, а на 
почетку је тражено 5 лица? Да ли се ради о техничкој грешци? 

Даље, тражени су један дипломирани грађевински иижењер са лиценцом 
одговорног пројектанта 310 или 311 и посебно један дипломирани грађевински 
инжењер са лиценцом одговорног 
пројектанта 312. Да ли се ради о грешци? Увидом у пројектни задатак јасно да нема 
потребе за ангажовањем лица са лиценцом 312, специјализованих за пројектовање 
објеката нискоградње, као што су аеродромцке писте, приштаништа... 
У наставку шаљем линк са описом делатности за тражену лиценцу: 
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projgradj#312  
По нама, у тендерској документацији треба да стоји - лице са лиценцом 310 или 311 
или 312. То би било исправно.  
Молим вас да измените и ускладите конкурсну документацију да би понуђачи 
могли да поднесу исправну понуду. 
 

ОДГОВОР: 
         Наручилац је у конкурсној документацији у делу који се односи на кадровски капацитет 
навео следеће: 
„Да понуђач за све време трајања уговора о јавној набавци има 5 (пет) запослених лица у 
складу са Законом о раду...“ 



Након тога је навео лиценце које лица која су запослена или ангажована код Понуђача морају 
поседовати,  како је наведен већи број лиценци од 5, Наручилац је предвидео могућност да 
једно лице поседује више лиценци, док се код броја запослених мислило на минимум 5 лица. 
Што се тиче навода за лиценцу 312 биће измењена конкурсна документација и продужен рок за 
подношење понуда. 

 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-121/2019-VIII 


