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ЈАВНА НАБАВКА 

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и надоградњу спортског 

објекта у Сремској Митровици редни број 1.2.22. 

 

 

Захтев за додатно појашњење бр.1 

Уочавамо и указујемо на следеће: 

1. У одељку "Додатни услов", на страни 16/42 Конкурсне документације тражи се 

достављање копија важећих лиценци радно ангажованих инжењера са копијом потврде 

Инжењерске коморе Србије да је тражена лиценца важећа. Указујемо да захтев за 

достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске коморе Србије измирио 

обавезу плаћања чланарине беспредметно и у супротности са Законом о планирању и 

изградњи. Чланом 162 Закона о планирању и изградњи прописано је да "Лиценцу за 

одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача 

радова, решењем издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, просторног 

планирања и урбанизма у складу са законом." Дакле, чланство у инжењерској комори није 

услов за издавање лиценце, а чланом 108(с5) Закона прописано је да " Личне и остале 

лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим ако се 

стекну услови за њихово одузимање у складу са овим законом и подзаконским актима 

донетим на основу овог закона". Поседовање или непоседовање потврде о плаћеној 

чланарини Инжњењерској комори Србије више није доказ да лиценца јесте или није одузета 

носиоцу лиценце. Дакле, постоје већ издате лиценце по измењеном Закону о планирањи и 

изградњи и подзаконским актима, и носиоци тих лиценци нису чланови Инжењерске коморе 

Србије, па самим тим не поседују поменуту потврду. Такође, неки носиоци лиценци које су 

раније издате од стране инжењерске коморе, не желе више да буду чланови Коморе, те 

такође не поседују потврду иако им је лиценца важећа, и биће уписани у регистар лиценци 

при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење  

С обзиром да, процентуално гледано, највећи број инжењера и даље има важеће лиценце са 

потврдама Инжењерске коморе Србије, Наручилац остаје при захтеву из конкурсне 

документације. Међутим, уважавајући сугестију заинтересованог лица те поштујући одредбе 

Закона о планирању и изградњи, Наручилац ће прихватити и достављање само копије 

лиценце издате од стране надлежног министарства без потврде Инжењерске коморе Србије. 

Како је Наручилац остао у целости при конкурсној документацији предметни одговор не 

представља измену конкурсне документације сходно чему рок за подношење понуда остаје 

непромењен. 

 

 

Комисија за јавну набавку бр.1.2.22. 


