На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗА ЈНМВ бр. 25/2020, Набавка услугe израдe пројектно техничке документације
саобраћајне сигнализације на ГП Прешево

Питањa од стране потенцијалног понуђача:
„Pitanje 1: Da li kao reference mogu da se prilože PGD i PZI projekata saobraćajne siganlizacije
saobraćajnog priključka na državni put?“
„Pitanje 2: - Kao dokaz za kadrovski kapacitet između ostalog tražite: „Kopija diploma o visokoj
stručnoj spremi za diplomirane inženjere, fotokopije licenci IKS i potvrde kojima se dokazuje da
su licence važeće (licence moraju biti važeće u momentu otvaranja ponuda), za svakog inženjera
pojedinačno (ne satrije od dva meseca od dana otvaranja ponuda“.
Inženjer da bi dobio licencu mora da ima diplomu i bez diplome ne može da dobije licencu, tako
da je diploma kao dokaz suvišna i potrebno je izostaviti diplomu kao dokaz.
„Potvrde kojima se dokazuje da su licence važeće (licence moraju biti važeće u momentu
otvaranja ponuda), za svakog inženjera pojedinačno (ne satrije od dva meseca od dana otvaranja
ponuda“.
Važenje licenci i vremenski rok važenja licenci je javno dostupan dokument i može se proveriti u
Registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registra licenciranih izvođača.
Pretragu registra možete uraditi na sledećem linku:
http://www.ingkomora.rs/clanovi/registar_pretraga.php
Jedan od poslova koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poverilo
Inženjerskoj komori Srbije, pored poslova organizovanja stručnog ispita i izdavanja licenci, jeste
i vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registra
licenciranih izvođača.
Inženjerska komora Srbije je kreirala aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica sadržanih
u registrima, a detaljne informacije vezane za registre možete pogledati na sledećoj Internet
stranici: www.ingkomora.rs/registar/
Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik
RS“, broj 9/2020), koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano je da se pravo na
upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih
ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, stiče upisom aktivnog statusa u

Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača,
na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.
Iz tog razloga je potrebno izostaviti „Potvrde kojima se dokazuje da su licence važeće (licence
moraju biti važeće u momentu otvaranja ponuda), za svakog inženjera pojedinačno (ne satrije od
dva meseca od dana otvaranja ponuda“.

Одговор наручиоца:
1) Понуђач може да приложи ПГД и ПЗИ пројеката саобраћајне сигнализације
саобраћајног прикључка на државни пут као доказ испуњености услова пословног
капацитета.

2) У оквиру УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА на страни
15. конкурсне документације наводи се следеће: ,,Понуђач није дужан да доставља
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у
понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.“

У Београду, 10.08.2020. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

